Vyvesené dňa 12.12.2018
Zvesené dňa .................
Mgr. Milan FRIČ
starosta obce

OBEC LIPTOVSKÉ SLIAČE

DODATOK Č. 4/2018
k VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby

Dátum účinnosti: 01.02.2019
Dátum schválenia: 11.12.2018

DODATOK č .4
k všeobecne záväznému nariadeniu Obce Liptovské Sliače
č. 2/2014
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne
služby

Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Sliačoch v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)
sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č.4 k všeobecne záväznému nariadenia č. 2/2014.
VZN č. 2/2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby
v zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, sa mení nasledovne:
Článok III § 6 Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, majetku
a rodinným pomerom bod 1.) sa mení a nahrádza novým textom takto:
(1) Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa musí
prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1, 65 násobku sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej v zákone č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o životnom
minime).
Článok VIII § 23 Určenie úhrady za odborné činnosti v bode 1) sa mení a nahrádza novým
textom takto:
(1) Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné činnosti:
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa
prílohy č. 3) tohto VZN, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6, bod. 11 až 13.
Článok VIII § 25 Spôsob určenia sumy úhrady za stravovanie bod 7 až 10.) sa mení a nahrádza
novým textom takto:
(7) Cena za jeden obed pre cudzích stravníkov je uvedená v prílohe č. 6, bod. 22.
(8) Režijné náklady na prípravu stravy na deň na prijímateľa sú uvedené v prílohe č. 6, bod. 5, 6) .
(9) Stravná jednotka (náklady na suroviny) na deň na prijímateľa sú uvedené v prílohe č. 6. bod. 7, 9)
tohto VZN, aktuálnu cenu za potraviny si poskytovateľ sociálnej služby upraví vo vnútornom
predpise zariadenia podľa skutočných nákladov vynaložených na potraviny, za ktoré nakúpi od
dodávateľov potravín.
(10) Celková hodnota stravy (náklady na suroviny + režijné náklady) sú uvedené v prílohe č. 6, bod. 8,
10).

Článok VIII § 26 Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa mení
a nahrádza novým textom takto:
(1) Sumu úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je určená podľa stupňa
odkázanosti v rámci rozpätia uvedeného v prílohe č. 6, bod 15 až 17).
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Článok VIII § 30 Podmienky úschovy cenných vecí bod 3.) sa mení a nahrádza novým textom
takto:
(1) Úhrada za úschovu cenných vecí, vkladných knižiek, hotovosti je uvedená v tabuľke č. 6. bod 18.

Príloha č.4 k VZN č. 2/ 2014 tabuľka č. 1 Cena za opatrovateľskú službu sa mení a znie takto:
Tabuľka č. 1 Cena úhrad za opatrovateľskú službu.
Fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Liptovské Sliače
Čas poskytovania
poplatok občana/za 1 hodinu
poplatok občana/ za 1 hodinu
opatrovateľskej služby
opatrovateľskej služby
opatrovateľskej služby
od 7,00 - 19,00 hod.
od 19,00-7,00 hod.
Pracovné dni
1,20€
3,00€
Každá začatá hodina nad 8
hod, denne
2,50€
3,00€
Počas dní pracovného voľna

4,00€

4,00€

V pôvodnom VZN 2/2014 sa mení Príloha č.5 tabuľka č.2 a tabuľka č.3 a znie takto:
Tabuľka č. 2 - Doplatok z rozpočtu obce na stravovanie pre FO v jedálni ZPS a DSS:
Príjem FO
za jeden mesiac

Celková cena
stravného lístka

Príspevok obce z celkovej
Ceny stravného lístka

číslo
diéty

Dopláca FO
za jeden obed

do 240,75 €

3,50€

0,70€

č.3,10

2,80€

od 240,75 do 431,55 €

3,50€

0,40€

č.3,10

3,10€

od 431,55 a viac

3,50€

0,00€

č.3,10

3,50€

do 240,75 €

3,73€

0,70€

č.9

3,03 €

od 240,75 do 431,55 €

3,73€

0,40€

č. 9

3,33€

od 431,55 a viac

3,73€

0,00€

č.9

3,73€
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Tabuľka č. 3 Úhrada za obedy a doplatok z rozpočtu obce na stravovanie pre fyzické osoby v školskej
jedálni:
Príjem FO
za jeden mesiac
do 240,75 €

Celková cena
stravného
lístka
2,49€

Príspevok
obce Dopláca FO
z celkovej
za jeden obed
Ceny stravného lístka
0,70€
1,79€

od 240,75 do 431,55 €

2,49€

0,60€

1,89€

od 431,55 a viac

2,49€

0,00€

2,49€

cudzí stravníci v školskej
jedálni

3,50€

0,00€

3,50€
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Príloha č. 6 v pôvodnom VZN č. 2/ 2014 Výška úhrady za sociálnu službu sa vypúšťa a nahrádza
sa tabuľkou takto:
Príloha č. 6 k VZN č. 2/2014 Výška úhrad za sociálne služby v ZPS a DSS.
Názov a krátke opísanie sociálnej služby

18.

Úhrada za bývanie na čísle izby, jenolôžková 0
Úhrada za bývanie na čísle izby: 1, 4, 5, 6, 7
Úhrada za bývanie na čísle izby: 2, 3, 8, 9
Úhrada za bývanie na čísle izby: 10, 11, 12
Režijné náklady na prípravu stravy na prijímateľa: diéta racionálna, šetriaca,
neslaná
Režijné náklady na prípravu stravy diéta: výživná, bielkovinová, diabetická
* Denná sadzba stravnej jednotky diéta: racionálna, šetriaca, neslaná:
Stravná jednotka + režijné náklady na stravu : racionálna, šetriaca,
neslaná:
raňajky
desiata
obed
olovrant
večera
* Denná sadzba stravnej jednotky za diabetickú diéta, výživná,
bielkovinová:
Stravná jednotka + režijné náklady na stravu za diabetickú diéta, výživná,
bielkovinová:
raňajky
Desiata
Obed
Olovrant
Večera
II. večera
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO III. a IV. stupeň
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO V. stupeň
pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO VI. stupeň
FO, sociálnu služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov – platí za
odborné a obslužné činnosti rovnako ako stupeň odkázanosti IV.
Upratovanie, pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva st.
odkázanosti III. a IV.
Upratovanie, pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva st.
odkázanosti V.
Upratovanie, pranie, sušenie a žehlenie osobnej bielizne a šatstva st.
odkázanosti VI.
úhrada za úschovu cenných vecí, vkladných knižiek a hotovosti

19.

Zamestnanci ZpS a DSS za stravovanie

20.

Dôchodcovia z obce Liptovské Sliače (formou donášky stravy do domácnosti)
za stravovanie diéta: racionálna, šetriaca a neslaná,
Dôchodcovia z obce Liptovské Sliače (formou donášky stravy do domácnosti)
za stravovanie diéta: diabetická, výživná, bielkovinová
Cudzí stravníci

1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

21.
22.

Merná
jednotka
na deň
na deň
na deň
na deň
na deň

Výška
úhrady *
4,00€
2,40€
2,70€
3,00€
3,50€

na deň
na deň
na deň

3,60€
2,44€ - 2,84€
5,94€ - 6,34€

porcia
porcia
porcia
porcia
porcia
na deň

0,82€ - 0,87€
0,32€ - 0,35€
2,60€ - 2,77€
0,32€ - 0,35€
1,88€ - 2,00€
3,01€ - 3,41€

na deň

6,61€ - 7,01€

porcia
porcia
porcia
porcia
porcia
porcia
na deň
na deň
na deň
na deň

0,86€ - 0,91€
0,34€ - 0,37€
2,83€ - 2,99€
0,34€ - 0,37€
1,96€ - 2,07€
0,28€ - 0,30€
4,00€
4,70€
5,50€
4,00€

na deň

1,70€

na deň

1,40€

na deň

1,20€

za každý
začatý mesiac

2,00€

za jeden
obed
za jeden
obed
za jeden
obed
za jeden
obed

3,00€ - 3,17€
3,50€ - 3,67€
3,73€ - 3,89€
3,50€ - 3,67€
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*Stravná jednotka (náklady na suroviny) na deň na prijímateľa sú uvedené v prílohe č. 6. bod. 7 a 9) tohto
dodatku VZN, aktuálnu cenu za potraviny si poskytovateľ sociálnej služby upraví vo vnútornom predpise
zariadenia podľa skutočných nákladov vynaložených na potraviny, za ktoré nakúpi od dodávateľov potravín.

Na tomto dodatku k VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Liptovských Sliačoch dňa 11.12. 2018
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.
Návrh tohto dodatku k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli a uverejnený na internetovej
stránke obce od 26.11.2018 do 11.11.2018
Tento dodatok č.4. k VZN č. 2/ 2014 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli a uverejnením na
internetovej stránke obce od 12.12.2018 do .........2018
Tento dodatok č.4. k VZN č. 2/ 2014 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Liptovské Sliače na svojom
zasadnutí dňa 11. decembra 2018 uznesením č. 21/02/2018

Tento dodatok k VZN č. 2/2014 nadobúda účinnosť dňom 01.02.2019.

V Liptovských Sliačoch dňa 12.12.2018
Mgr. Milan Frič
starosta obce
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