Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Nová Ves nad Žitavou
č. 1/2020
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Novej Vsi nad Žitavou na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm.p/, §
6 a § 11 ods. 4 písm.g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych
službách")
sa uznieslo na vydaní
Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Ves nad Žitavou č. 1/2020, ktorým
sa mení a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Nová Ves nad Žitavou.
Čl. I
Predmet
Týmto Všeobecne záväzným nariadením Obce Nová Ves nad Žitavou č. 1/2020 sa mení
a dopĺňa VZN obce Nová Ves nad Žitavou č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území obce Nová Ves nad Žitavou nasledovne:
§ 5, bod 3 sa mení a dopĺňa nasledovne:
3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobku sumy životného minima na jednu plnoletú
fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
§ 5, bod 4 sa mení a dopĺňa nasledovne:
4. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb,
ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí
prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v tomto § a fyzickým osobám, ktorých
príjmy sa spoločne posudzujú s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z
ich príjmu najmenej 1,65 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
§ 6, bod 2 sa mení a dopĺňa nasledovne:
2. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a
rodičov, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby;
zaopatreným plnoletým deťom a rodičom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne
zostať 1,65 násobku sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
§ 6, bod 3 sa mení a dopĺňa nasledovne:
3. Zaopatrené plnoleté deti a rodičia môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne o
povinnosti zaopatrených plnoletých detí a rodičov platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej
časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť.
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§ 17, bod 1 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 17, vkladá sa bod 3 s textom nasledovne:
3. Obec vydáva poskytovateľovi sociálnej služby v nocľahárni, v zariadení pre seniorov,
v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári, na jeho žiadosť bezplatne písomné
vyjadrenie o súlade predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s komunitným
plánom sociálnych služieb obce. Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku obec,
písomné vyjadrenie podľa prvej vety vydá obec z vlastného podnetu.
§ 18 sa ruší

Čl. II
Záverečné ustanovenie
Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Obce Nová Ves nad Žitavou č. 1/2020 sa uznieslo
Obecné zastupiteľstvo Obce Nová Ves nad Žitavou dňa 27.08.2020 a nadobúda účinnosť
15.dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t.j. dňa 11.09.2020
V Novej Vsi nad Žitavou, 28.08.2020

Mgr. Mária Korčoková
starostka obce

VZN vyvesené: 28.08.2020
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