VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2020 O OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBE
Obec Spišská Teplica v súlade s ustanovením §4 odst. 3 písm. p) a v zmysle §6 ods. 1 zákona
č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 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 vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie:
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je:
a) zabezpečenie opatrovateľskej služby neverejným poskytovateľom
b) spôsob určenia a výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby
Článok 2
Opatrovateľská služba
1) Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu začína podaním písomnej žiadosti fyzickej
osoby alebo zákonného zástupcu fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
podanej na obecnom úrade (príloha č. 1 VZN).
2) Obec Spišská Teplica zabezpečuje opatrovateľskú službu prostredníctvom neverejného
poskytovateľa. Prijímateľ sociálnej služby uzatvára zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
priamo s neverejným poskytovateľom.
Článok 3
Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu
1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu na základe
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi neverejným poskytovateľom
sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby.
2) Obec Spišská Teplica uzatvára zmluvu s neverejným poskytovateľom sociálnej služby,
v ktorej sa určuje výška mesačného finančného príspevku od obce za poskytnutú sociálnu
službu.
3) Mesačný príspevok závisí od počtu hodín poskytovania sociálnej služby v danom
kalendárnom mesiaci.
4) V prípade, že má neverejný poskytovateľ zabezpečené financovanie z nenávratných zdrojov,
úhrada prijímateľa sociálnej služby je znížená na 50% a 50% uhrádza obec.
Článok 4
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Spišskej
Teplici na svojom zasadnutí dňa 24.06.2020 uznesením č. 52.
2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 10.07.2020
Ing. Radoslav Šeliga v.r.
starosta obce
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