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Obecné zastupiteľstvo obce Michalová na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) vydáva návrh tohto VZN:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje sumu úhrady, spôsob jej
určenia a platenia úhrady za sociálnu službu, ktorú obec Michalová poskytuje v zmysle § 41
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
(2) Sociálne služby, ktoré poskytuje obec Michalová, sú:
a)
b)

opatrovateľská služba
odľahčovacia služba
§2
Opatrovateľská služba

(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území obce
Michalová.
(2) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácnosti prijímateľa,
ktorý má na území obce trvalý pobyt spravidla v čase od 8:00 hod. do 16:00 hod.

§3
Výška úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Sumu úhrady za každú hodinu poskytovania opatrovateľskej služby plnoletej osobe určuje
obec. Prijímateľ opatrovateľskej služby uhradí sumu 1,00 € / hodina.
(2) Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných
úkonov určených v hodinách podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov a podľa počtu dní, v ktorých bola služba poskytnutá.
(4) Rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu obsahuje zmluva
o poskytovaní OSL. Úhradu hradí klient mesačne za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská
služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(5) Úhradu za opatrovateľskú službu je možné platiť na bankový účet obce Michalová, číslo účtu
SK68 5600 0000 0020 0162 5001, alebo v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Michalovej.

§4
Odľahčovacia služba
(1) Obec Michalová poskytuje odľahčovaciu službu v zmysle osobitného predpisu ako terénnu
sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území obce Michalová.
(2) Obec Michalová zabezpečuje poskytovanie odľahčovacej služby prostredníctvom zamestnancov
obce Michalová.
§5
Výška úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za odľahčovaciu službu
(1)

Úhrada za odľahčovaciu službu sa určuje a platí podľa § 3 tohto nariadenia.
§6
Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2012 zo dňa 31.05.2012.
2. Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať iba uznesením
Obecného zastupiteľstva obce Michalová .
3. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Michalovej č. 53/2020
dňa 14. decembra 2020.
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Michalová nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2021.
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Ing. Terézia Tisovčíková
starostka obce

