Obec Koškovce
Sp. zn.: ...............................................

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce na základe 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, v
nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce
č. 3/2019
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou,
zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 448/2008 Z. z.“), sumu úhrady za sociálne služby poskytované
verejným poskytovateľom, spôsob jej určenia a platenia.
(2) Verejným poskytovateľom sociálnej služby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje je :
- Obec Koškovce
(3) Obec Koškovce poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje tieto sociálne služby:
1. sociálnu službu v dennom stacionári
2. poskytovanie sociálnej služby v jedálni
(4) Toto nariadenie sa vzťahuje len na uvedených verejných poskytovateľov sociálnych
služieb, ktoré poskytujú sociálne služby pre fyzické osoby, ktoré sú na sociálnu službu
odkázané, ak má táto fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo
zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa zák. č. 448/2008 Z. z. s finančnou
podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok
ustanovených týmto zákonom. Nevzťahuje sa na samoplatcov.
(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 ods. 1
zákona č. 448/2008 Z. z.. Z účelovej dotácie Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny
SR sa poskytuje finančný príspevok vo výške podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 448/2008 Z.
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z. podľa druhu sociálnej služby a počtu miest v tomto zariadení na financovanie týchto
sociálnych služieb: Denný stacionár
(6) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. a je odkázaná na
sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
(7) V dennom stacionári sa
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. stravovanie,
b) zabezpečuje
1. pracovná terapia,
2. záujmová činnosť.
(8) V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe,
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, za účelom spolupráce pri
sociálnej rehabilitácii.
(9) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
(10) Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
fyzickej osoby uvedenej v odseku (9) písm. b) a c).
§2
Výška úhrady za sociálne služby
(1) Výška úhrady za sociálne služby je:
 za poskytovanie stravovania v dennom stacionári - 1,65 €/ deň
 za poskytovanie stravovania v jedálni - 2,00 €/ deň
 za poskytovanie stravovania prostredníctvom donášky stravy do domácnosti
fyzickej osoby uvedenej v odseku (10) písm. b) a c)- 2,50 €/ deň
(2) Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad podľa bodu 1 tohto ustanovenia v nadväznosti na
zmeny ekonomicky oprávnených nákladov a to zmenou tohto nariadenia.
§3
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia
(1) Verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej
určenia a platenia úhrady zmluvou podľa § 74 zák. č. 448/2008 Z. z. v súlade s týmto
nariadením obce.
(2) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa platí podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, najneskôr však do 15 dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola
sociálna služba poskytnutá, za príslušný mesiac.
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(3) Úhradu je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet verejného
poskytovateľa.
(4) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve
o poskytovaní sociálnej služby.

§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce dňa
06.12.2019.
(2) Dňom 31.12.2019 sa ruší:
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za sociálne služby
 Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 5/2017 ktorým sa mení všeobecne
záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a
úhradách za sociálne služby
(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020.

V Koškovciach dňa 06.12.2019

úradná pečiatka
s erbom obce

Ing. Vladimír Babič
..............................................................................
starosta obce
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