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OBEC VEĽKÉ BIEROVCE

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Veľké Bierovce č. 2/2016, ktorým sa určuje postup,
podmienky a výška úrady pri poskytovaní sociálnych služieb
obcou Veľké Bierovce

Vo Veľkých Bierovciach, 05.12.2016.

Obec Veľké Bierovce v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov

vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Veľké Bierovce
ktorým sa určuje postup, podmienky a výška úrady pri poskytovaní sociálnych služieb obcou
Veľké Bierovce
(ďalej len „nariadenie“).

§1
Úvodné ustanovenie
1.

2.

3.

Toto nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Veľké Bierovce pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu
službu a stanovuje úhradu za poskytovanie sociálnej služby.
Predmetom tohto nariadenia je úprava podmienok poskytovania nasledovných sociálnych služieb:
a) poskytovanie prepravnej služby,
b) stravovanie,
c) opatrovateľská sociálna služba.
Obec zabezpečí poskytovanie sociálnych služieb u iného verejného alebo neverejného
poskytovateľa sociálnej služby, ak sama nemôže poskytnúť sociálnu službu.

§2
Prepravná služba
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom, alebo
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa odseku 1 sa
preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.
Nepriaznivý zdravotný stav podľa odseku 1 fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
Výšku úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti schvaľuje obecné zastupiteľstvo obce v rozpočte na
príslušný kalendárny rok a upraví ju v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.
Celková cena za prepravu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km
prepravnej vzdialenosti.
Úhradu za prepravnú službu zaplatí občan priamou platbou v deň poskytnutia prepravnej služby
vodičovi oproti potvrdenke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko, dátum poskytnutia služby,
výška úhrady.

7.

8.

Ak je prepravovanou osobou občan, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého
občana so sprievodcom, jeho sprievodca neplatí žiadnu úhradu. Túto skutočnosť občan preukáže
príslušným dokladom.
Prepravná služba sa poskytuje len v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 15,00 hod.

§4
Stravovanie
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Stravovanie sa poskytuje:
a) občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku,
b) občanovi, ktorý je pre nepriaznivý zdravotný stav odkázaný na sociálne služby –
poskytovanie donášky stravy.
Obec zabezpečuje odoberanie stravy pre občanov, ktorým bol priznaný nárok na poskytnutie
služby stravovania prostredníctvom PD Trenčianska Turná a to vo forme obedov.
Cena za stravnú jednotku sa stanovuje v zmysle osobitného predpisu na základe oznámenia od PD
Trenčianska Turná.
Občan je povinný si predplatiť k prvému pracovnému dňu v mesiaci obedy na celý mesiac. Rozdiel
medzi odobratými a zrušenými obedmi sa zohľadní v nasedujúcom mesiaci, v ktorom si občan
stravu predplatí. Ak si občan stravu v nasledujúcom mesiaci nepredplatí, rozdiel sa mu vráti.
Občan, ktorý si predplatí stravu, je povinný v dni výdaja obeda doniesť na obecný úrad svoj
vlastný menovkou označený obedár a to do 09,00 hod. príslušného dňa.
Obec zabezpečí dovoz stravy občanom v dni výdaja obeda, pričom občan si obedár bude môcť
vyzdvihnúť na obecnom úrade v čase od 11,00 do 12,00 hod. Imobilným občanom bez celodennej
opatery obec na základe individuálnej dohody zabezpečí donášku obeda do domácnosti
prostredníctvom zamestnanca obce.
§5
Dotácia obce na stravovanie

1.

2.
3.

Obec poskytuje dotáciu na obed občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného
dôchodku a jeho mesačný príjem nedosahuje výšku 1,4 násobku životného minima (do príjmu sa
započítavajú aj ostatné príjmy zo závislej činnosti). Výšku dotácie schvaľuje obecné zastupiteľstvo
obce v rozpočte na príslušný kalendárny rok a upraví ju v prílohe č. 1 k tomuto nariadeniu.
Občan, ktorý má záujem o priznanie dotácie na obed je povinný preukázať obci vznik nároku na
dotáciu a to predložením príslušných dokladov (napr. potvrdenie o výške dôchodku).
Občania, ktorý nespĺňajú kritéria na poskytnutie dotácie na obed od obce, sú povinní si hradiť cenu
stravného v plnej výške určenej poskytovateľom obeda, t.j. Poľnohospodárskeho družstva
Trenčianska Turná.

§6
Opatrovateľská sociálna služba
1.

2.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná občanovi, ktorý
a) je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy
č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
b) je odkázaný na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

3.

4.

5.
6.

b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie
podľa osobitného predpisu,
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu,
d) ktorej je nariadená karantén a pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
Sociálna služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na
sociálnu službu, lekárskeho posudku, sociálneho posudku, právoplatného rozhodnutia o
odkázanosti na sociálnu službu a žiadosti o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
Rozsah úkonov sociálnej služby určí obec podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej odkázanosť fyzickej osoby) na základe lekárskeho
posudku, sociálneho posudku, právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie
byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený posudkovým
lekárom obce.
Sociálna služba sa poskytuje na základe posudkovej činnosti obce o odkázanosti fyzickej osoby na
túto sociálnu službu.
Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa použijú ust. § 49 až 51 zákona o sociálnych
službách.
§7
Prechodné a záverečné ustanovenia

1.
2.
3.

Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne záväzné právne predpisy a platné všeobecne
záväzné nariadenia obce Veľké Bierovce.
Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Bierovce č. 2/2009
o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej pôsobnosti obci Veľké Bierovce.
Toto nariadenie bolo schválené na riadnom zasadnutí poslancov Obecného zastupiteľstva obce
Veľké Bierovce dňa 05.12.2016, uznesením č. 175/2016, nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

Vo Veľkých Bierovciach dňa 05.12.2016.

Ing. Silvia Masárová
starostka obce

Príloha č. 1

Výška úhrady občana za 1 km prepravnej služby
a výška dotácie obce na stravovanie
na rok 2017

Druh úhrady alebo dotácie

Výška úhrady alebo dotácie v eurách

Úhrada občana za 1 km prepravnej služby

0,20

Dotácia obce na stravovanie na 1 obed

0,33

