VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE SPIŠSKÁ TEPLICA Č. 2/2019
O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ PRE SOCIÁLNE
A ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH OBČANOV
Obec Spišská Teplica v súlade s ustanovením §4 ods. 3 písm. p) a v zmysle § 6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.
416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie
územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle zákona č.523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

Článok 1
Predmet nariadenia
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky a účel poskytovania
finančnej dotácie na hipoterapiu, na zabezpečenie stravovania dôchodcov, výšku dotácie
a spôsob zabezpečenia stravovania dôchodcov a poskytovania materiálnej a finančnej dotácie,
výšku dotácie a spôsob zabezpečenia dotácie pre občanov s trvalým pobytov v obci Spišská
Teplica.
Článok 2
Dotácia na hipoterapiu
2.1 Okruh oprávnených osôb
O dotáciu na hipoterapiu môže požiadať osoba/zákonný zástupca osoby mladšej ako 18
rokov, ktorá má na území obce trvalý pobyt a nemá voči obci záväzky alebo daňové
nedoplatky.
2.2 Podmienky poskytovania príspevku na hipoterapiu
Dotáciu na hipoterapiu Obec Spišská Teplica (ďalej len obec) občanovi poskytne na základe
jeho písomnej žiadosti o priznanie dotácie na hipoterapiu. K žiadosti priloží súhlas so
spracovaním osobných údajov, kópiu rozhodnutia resp. odporúčanie špeciálnej terapie od
lekára.
2.3 Výška príspevku obce a spôsob úhrady
Dotácia obce je určená za jednu hodinu poskytnutej terapie vo výške 2,50€/hod., maximálne
však do výšky 100€ za rok na jedného žiadateľa. Obec uhrádza príspevok mesačne na základe
zúčtovacej faktúry, so zoznamom osôb poskytovaným hipoterapiu, vydanej poskytovateľom
hipoterapie.
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2.4 Poskytovateľ hipoterapie
Za poskytovateľa hipoterapie sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie
na poskytovanie hipoterapie a má s obcou uzavretú zmluvu o poskytovaní hipoterapie.

Článok 3
Dotácia na stravu
3.1 Okruh oprávnených osôb
O dotáciu na stravovanie môže požiadať starobný dôchodca, invalidný dôchodca, ktorý má
na území obce trvalý pobyt a nemá voči obci záväzky alebo daňové nedoplatky.
3.2 Podmienky poskytovania príspevku na stravovanie
Dotáciu na stravovanie obec občanovi poskytne na základe jeho písomnej žiadosti o priznanie
príspevku na stravovanie dôchodcov. K žiadosti priloží žiadateľ mladší ako 62 rokov kópiu
rozhodnutia o starobnom alebo invalidnom dôchodku a preukaz ťažko zdravotne postihnutej
osoby (ak ho vlastní).
3.3 Výška dotácie obce
Dotácia obce je určená na 0,60€ za 1 odobratú stravnú jednotku a pre všetkých užívateľov aj
poskytovateľov stravovania je výška dotácie rovnaká.
3.4 Poskytovateľ stravovania
Za poskytovateľa stravovania sa považuje fyzická alebo právnická osoba, ktorá má
oprávnenie na poskytovanie stravovacej služby a má s obcou uzavretú zmluvu.
Článok 4
Dotácia na materiálnu a finančnú pomoc
4.1 Okruh oprávnených osôb
O materiálnu a finančnú dotáciu môže požiadať občan ktorý sa ocitol v nepriaznivej sociálnej
situácii podľa § 2 ods. 2. č. a), c), d), e), zák. 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, a ktorý má na území obce trvalý pobyt a nemá voči obci záväzky alebo
daňové nedoplatky.
4.2 Podmienky poskytovania príspevku na materiálnu a finančnú pomoc
Dotáciu na finančnú a materiálnu pomoc obec občanovi poskytne na základe jeho písomnej
žiadosti o poskytnutie dotácie. K žiadosti priloží súhlas so spracovaním osobných údajov a
kópiu rozhodnutia, že je v hmotnej núdzi.
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4.3 Výška dotácie obce
Maximálna výška dotácie pre jedného žiadateľa je 200€ za rok a je určená podľa
individuálnych podmienok žiadateľa.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Spišskej Teplici na svojom zasadnutí dňa 12.06.2019 uznesením č. 51 /2019.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.09.2019.
3) Týmto VZN č. 2/2019 sa zároveň zrušuje VZN č.2/2016 o poskytovaní dotácií pre
sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov

...................................................
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 24.06.2019.
Zvesené z úradnej tabule dňa ......................
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