
 

 

 

 

VZN č. 3/2016 

Obec VALASKÁ 

v súlade s § 4 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4. písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  

vydáva 

 

VZN č. 3/2016,  

ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby 

 poskytované obcou Valaská, spôsob jej určenia a platenia 

 

 
 

Návrh tohto VZN na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29. 11. 2016 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 29. 11. 2016 

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie: 29. 11. 2016 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 09. 12. 2016 

Pripomienky zasielať: 

- písomne na adresu: Obecný úrad Valaská,                                               

Námestie 1. Mája 460/8, 976 46  Valaská 

- elektronicky na adresu: starosta@valaska.sk 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu nariadenia uskutočnené dňa: 10. 12. 2016 

Schválené  Všeobecne záväzné nariadenie 

Na rokovaní OcZ obce dňa: 14. 12. 2016 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 15. 12. 2016 

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 01. 02. 2017 

 

 

 Ing. Juraj Uhrin 

 starosta obce

mailto:starosta@valaska.sk
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Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016, 

ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby 

poskytované obcou Valaská, spôsob jej určenia a platenia 

 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej podľa  § 4 ods. 1, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4. písm. g) zákona 

č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona 

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  

 

vydáva 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Valaská,  

ktorým sa určuje suma úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Valaská. 

 

 

 

 

 

 

Úvodné ustanovenie 

§ 1 

Toto všeobecné záväzné nariadenie určuje sumu úhrady za sociálne služby, ktoré Obec 

Valaská poskytuje, spôsob jej určenia a platenia.  

Sociálne služby, ktoré poskytuje Obec Valaská, sú: 

- opatrovateľská služba 

- odľahčovacia služba  

 

 

Opatrovateľská služba 

§ 2 

Opatrovateľská služba (§ 41 zákona 448/2008 Z.z. )  je sociálna služba poskytovaná fyzickej 

osobe, ktorá má trvalý pobyt v Obci Valaská. 

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná v domácnosti prijímateľa v pracovné 

dni spravidla v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. Túto službu možno poskytnúť aj v čase od 

15:00 hod. do 22:00 hod. 

 

 

Odľahčovacia služba 

§ 3 

 

Odľahčovacia služba ( §54 zákona 448/2008 Z.z. ) je sociálna služba poskytovaná fyzickej 

osobe, ktorá má trvalý pobyt v Obci Valaská. 

Odľahčovacia služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím (ŤZP), počas obdobia, keď opatrovanie nemôže vykonávať, najviac 

však 30 dní v kalendárnom roku.  
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Úhrada za sociálnu službu 

§ 4 

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu je stanovená nasledovne: 

 V pracovné dni od 7:00 hod.  do 15:00 hod. 

Výkon sociálnej služby v čase Výška úhrady za hodinu služby 

1.skupina   0,70 € 

2. skupina  0,90 € 

3. skupina  1,10 € 

4. skupina  1,50 € 

 

V pracovné dni od 15:00 hod. do 22:00 hod. 

Výkon sociálnej služby v čase Výška úhrady za hodinu služby 

1.skupina   1,80 € 

2. skupina  2,00 € 

3. skupina  2,00 € 

4. skupina  2,50 € 

 

Zaradenie klientov sociálnej služby podľa výšky dôchodku: 

1.skupina   do 299,99 € 

2. skupina  od 300 € - do 399,99 € 

3. skupina  od 400 € - do 499,99 € 

4. skupina  od 500 € 

Úhrada za sociálnu službu sa určí v kalendárnom mesiaci podľa rozsahu poskytovanej služby 

v hodinách a podľa počtu dní, v ktorých bola vykonaná. 

Úhrada za sociálnu službu sa uhrádza za kalendárny mesiac vždy najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho mesiaca v hotovosti v pokladni OcÚ alebo na účet Obce Valaská. 

 

Zrušovacie uznesenie 

§ 5 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN 3/2016 sa ruší VZN č. 3/2009 zo dňa 30. 04. 2009. 

 

 

Záverečné ustanovenie 

§ 6 

1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje žiadateľa v zmysle 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

2. Výnos z úhrad za sociálnu službu je príjmom rozpočtu Obce Valaská. 

3. Na tomto VZN Obce Valaská sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Valaskej                   

dňa 14. 12. 2016 uznesením Obecného zastupiteľstva č. 403/2016. 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 02. 2017. 

 

Vo Valaskej, dňa   15. 12. 2016 

 

 Ing. Juraj Uhrin 

 starosta obce 


