
Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2018

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 a VZN č. 1/2013.

I. 

 Za Článok 6  sa vkladá nový Článok 6a,  ktorý bude vrátane nadpisu znieť:

Článok 6a
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

1. Pri určení sumy úhrady za sociálnu službu sa vychádza z priemerných ekonomicky
oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok a uplatnia sa každoročne od
01.03. daného roka do 28.02. nasledujúceho roka. 

2. Obec Považany v  Zariadení opatrovateľskej služby:  
a) poskytuje 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálnu rehabilitáciu,
4. ubytovanie,
5. stravovanie,
6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
b) utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

3. Obec stanovuje úhradu za opatrovateľské  služby  v Zariadení opatrovateľskej služby  
v Považanoch nasledovne:
a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne

poradenstvo,  sociálnu  rehabilitáciu  a  ošetrovateľstvo  podľa  stupňa
odkázanosti: 

II. stupeň - 0,70 EUR/deň
III. stupeň - 0,80 EUR/deň
IV. stupeň – 0,90 EUR/deň
V. stupeň – 1,00 EUR/deň
VI. stupeň – 1,10 EUR/deň 

b)  Ubytovanie je  poskytovanie  bývania  v obytnej  miestnosti  alebo  v jej  časti
s príslušenstvom,  užívanie  spoločných  priestorov  a príslušenstva  spoločných
priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním. Prijímateľ platí úhradu za ubytovanie



na deň v zariadení. Výška úhrady za ubytovanie sú 3,00 EURÁ/deň. Výška úhrady za
ubytovanie a služby sa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 násobok dennej úhrady.  

c)  Stravovanie.  Prijímateľovi  sa  v Zariadení  opatrovateľskej  služby  poskytuje
celodenná  strava  v súlade  so  zásadami  zdravej  výživy  a s prihliadnutím  na  vek
a zdravotný  stav  prijímateľa.  Úhrada  stravného  je  splatná  na  základe  odobraného
množstva  jedál  za  kalendárny  mesiac  (raňajky,  obed,  večera)  za  sumu 5,10  EUR/
osoba/deň.  U Diabetikov s pridaním desiaty a olovrantu  za doplatok k stravnému.
Platbu  za  stravu  vyberá  od  prijímateľa  vedúca  zariadenia,  ktorá  ho  bezodkladne
odvedie do pokladne obce.   
d)  Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva - 0,70 EUR/deň. 

e)  Ďalšie  činnosti (vytváranie  podmienok  na  prípravu  a  výdaj  stravy,  záujmovú
činnosť,  komunikáciu s príbuznými pri poskytovaní sociálnej služby prijímateľovi)-
0,00 EUR/deň.

f) Úschovu cenných vecí – 0,00 EUR.

II.

1. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za opatrovateľskú službu podľa tohto VZN,
odo dňa jeho účinnosti. 

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenia
č. 2/2012 a č. 1/2013.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Považany na
svojom zasadnutí dňa 12.02.2018  uznesením č. 9/2018 a nadobúda účinnosť 1. marca
2018.
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