Obecné zastupiteľstvo v obci Gabčíkovo na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 6
Ústavy SR a na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím §11 ods. 4 písm. g cit.
zákona, v súlade so zákonom č. 50/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon č.448/2008 Z. z.“) a o zmene a
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov

vydáva
N Á V R H

D O D A T K U Č. 2

k všeobecne záväznému nariadeniu obce Gabčíkovo o poskytovaní opatrovateľskej
služby, o spôsobe určenia a výšky úhrady za opatrovateľskú službu
a o stravovaní dôchodcov
č. 6 /2009
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o
spôsobe určenia a výšky úhrady za opatrovateľskú službu a o stravovaní dôchodcov sa mení
nasledovne v § 5 - Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia.
Pôvodné znenie § 5 nahrádza nové znenie:
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu
podľa svojho prímu a majetku 10) v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby.
2. Suma úhrady za sociálnu službu - opatrovateľskú službu poskytovanú plnoletej fyzickej
osobe sa určí tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu poskytovanú v rozsahu podľa § 15
ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. bola najmenej vo výške 50 % priemerných ekonomicky
oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto služby za predchádzajúci rozpočtový
rok, v prepočte na počet hodín opatrovateľskej služby. 10)
3. Cena hodiny opatrovateľskej služby sa stanovuje do výšky ekonomicky oprávnených
nákladov. Časť nákladov hradí prijímateľ opatrovateľskej služby v nadväznosti na ods. 2
tohto paragrafu, doplatok do výšky ekonomicky oprávnených nákladov hradí obec.
4. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za 1 hodinu opatrovateľskej služby vo výške 1,40€.
5. Úhradu za opatrovateľskú službu platí klient podľa skutočného rozsahu poskytnutých hodín
za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 5. dňa
nasledujúceho mesiaca
6. Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si klient dohodne s
poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10) znie: § 72 zák. č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008
Z. z..

Za prílohu č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z.z. sa vkladá príloha č. 4b k zákonu č. 488/2008 Z.z.
v znení zákona č. 50/2012 Z.z..

Záverečné ustanovenia
1. Na tomto dodatku č. 2 k VZN č. 6/2009 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Gabčíkove
dňa ...................., uznesením č. ............... .
2. Tento dodatok č.2 k VZN č. 6/2009 nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2012.

Dátum vyvesenia návrhu VZN na pripomienkovanie:
12.04.2012
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:
24.04.2012

Iván Fenes
starosta obce Gabčíkovo

Príloha č. 4b k zákonu č. 448/2008 Z.z. v znení zákona č. 50/2012 Z.z.

VYHLÁSENIE
o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu

Meno, priezvisko a titul: ..............................................................................................................
Rodné číslo a dátum narodenia: ....................................................................................................
Bydlisko: .......................................................................................................................................
Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním* majetok** v hodnote presahujúcej 10 000 eur.
Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomý/vedomá právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktoré
vyplývajú z príslušných právnych predpisov.
V..................................................... dňa: ....................................... .

...............................................................
podpis fyzickej osoby

.................................... ......................
podpis úradne osvedčil

----------------------------------------------------------------------*Nehodiace sa prečiarknuť
**Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha
pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Za hodnotu majetku je možné považovať len podiel majetku
pripadajúci na prijímateľa sociálnej služby a osoby uvedené v § 73 ods. 10.
Za majetok sa nepovažujú:
a) nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie,***
b) nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie
1. manžel (manželka)
b) poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú užíva pre svoju potrebu,
c) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými sú
ošatenie
a obuv, a hnuteľné veci , na ktoré sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na
kompenzáciu,
d) osobné motorové vozidlo, ktorého je držiteľom alebo vlastníkom a využíva ho na individuálnu prepravu
z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
e) hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladanie s nimi v rozpore s dobrými mravmi.
***Naúčely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v §34,35,.38 a 39 sa prihliada aj na
nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie pred začatím poskytovania sociálnej
služby.

