Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Považanoch na základe § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon), vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Považany
č. 1/2011 v znení VZN č. 2/2012.
I.

1. V prílohe č. 1 sa vkladá nový odsek 3, ktorý bude znieť:
3. Obec stanovuje úhradu za sociálne služby (obslužné a ďalšie činnosti) v Zariadení
opatrovateľskej služby v Považanoch nasledovne:
a) pomoc pri odkázaní na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti:
II. stupeň -0,40 €/deň
III. stupeň - 0,70 €/deň
IV. stupeň - l,50 €/deň
V. stupeň – 2,30 €/deň
VI. stupeň – 3,20 €/deň
b) ošetrovateľská starostlivosť' - 0,30 €/deň
d) upratovanie, žehlenie, pranie, údržba šatstva a bielizne - 0,40 €/deň
2. V prílohe č. 1 sa vkladá nový bod 5., ktorý bude znieť :

Výška úhrady za ubytovanie v ZOS je nasledovná:
Izba číslo
Podlahová
plocha
obytnej Úhrada za ubytovanie pri
miestnosti v m2
sadzbe 0,25 €/m2/1 deň/1
osoba
4
14,47
1,80
5
11,42
1,42
3
16,54
2,06
6
19,31
2,41
13
15,22
1,90
2
13,41
1,67
14
16,16
2,02
- denná sadzba sa vypočíta ako násobok výmery podlahovej plochy obytnej miestnosti
(za dvojlôžkovú 1/2) a sadzby za m2. Výška úhrady za ubytovanie sa v kalendárnom
mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za
užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov,
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva spoločných priestorov
a vecné plnenie spojené s bývaním.

II.
1. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu podľa tohto VZN,
odo dňa jeho účinnosti.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 27.2.2013 uznesením č. 8/2013 a nadobúda účinnosť 15 dní po
zverejnení na úradnej tabuli obce Považany.
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