VŠEOBECNE ZAVÄZNÉ NARIADENIE
obce Šarišské Dravce
č. 03/2018
o poskytovaní sociálnej služby, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady
za poskytnutú sociálnu službu v Dennom centre v obci Šarišské Dravce

Obec Šarišské Dravce v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a na základe § 72 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 vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN).

Článok I.
Základné ustanovenia
Toto VZN upravuje v súlade so 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
poskytovanie sociálnej služby, spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za poskytnutú sociálnu službu
v Dennom centre v obci Šarišské Dravce.

Článok II.
Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre
1. Denné centrum v obci Šarišské Dravce má sídlo v budove kaštieľa na adrese Šarišské Dravce 67 a
poskytuje sociálnu službu počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom.
2. V zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálne
poradenstvo, zabezpečuje záujmová činnosť a vytvárajú sa podmienky na stretávanie sa občanov
rôznych generácií v oblasti kultúrnej, záujmovej, vzdelávacej a relaxačnej.
3. Prijímateľom sociálnej služby v dennom centre sa cieľová skupina stane na základe Prihlášky
podanej na Obecnom úrade v Šarišských Dravciach.
4. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas pracovných dní od 8:00 hod. do 16:00 hod..

Článok III.
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom centre
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu v celkovej výške 2,80 Eur/deň, čo predstavuje
poplatok:
a) za stravovanie v rozsahu desiata v hodnote 0,35 Eur/deň a obed v hodnote 1,85 Eur/deň,
b) za záujmovú činnosť vo výške 0,60 Eur/deň.
2. Úhradu za sociálnu službu v dennom centre platí prijímateľ podľa skutočného počtu dní
poskytovania sociálnej služby mesačne, najneskôr tretí pracovný deň nasledujúceho mesiaca, kedy
bola sociálna služba poskytnutá. Podkladom na výpočet úhrady je mesačný výkaz o poskytnutí
stravy, ktorý vlastnoručným odpisom potvrdí prijímateľ sociálnej služby.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo obce Šarišské Dravce schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 03/2018 na svojom zasadnutí dňa 25.06.2018 uznesením č. 051/2018.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 11.07.2018.

Ing. Jozef BUJŇÁK, v. r.
starosta obce

