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Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe § 4 ods. 3 písm. p/ a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v
nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon ) v znení
neskorších predpisov v y d á v a toto VZN:
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) pôsobnosť obce v rámci zákona o sociálnych službách
b) poskytovanie sociálnych služieb v obci.
Článok II.
Poskytovanie sociálnych služieb
1. Obec Starý Tekov môže v zmysle zákona o sociálnych službách zabezpečiť:
a)
Opatrovateľská služba
b)
Prepravná služba

2. Podmienky poskytovania sociálnych služieb sú upravené v zákone č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a zmluvou o poskytovaní
sociálnych služieb uzatvorenou medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej
služby.
Čl. III.
Úhrady za poskytované sociálne služby
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú službu.
2. Poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
určenia a platenia úhrady zmluvou v súlade s §72 ods. 2 č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov.
3. Suma úhrady za sociálnu službu:
a) Opatrovateľská služba: 1 € za hodinu poskytovanej služby.
b) Prepravná služba: 0,30 € za km poskytovanej služby.

Čl. IV.
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu /§ 92 zákona o soc.
službách/.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1. sa podáva obci
Starý Tekov.
3. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za obec ako správny orgán starosta obce v
zmysle §13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Čl. V.
Spoločné ustanovenia
1. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za tieto služby sa primerane
použije zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č.
601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení,
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a Občiansky zákonník v platnom znení.
2. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.

Článok VI.
Záverečné ustanovenie
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Starý Tekov bolo schválené Uznesením č.
na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Starom Tekove, ktoré sa konalo dňa a
nadobúda účinnosť dňom 15.04.2019 .

V Starom Tekove, dňa 28.03.2019
...............................
Ing. Peter Štefan
starosta obce

