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Všeobecne záväzné nariadeniE

č. 5/2009,

ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy 



Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 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) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie, 

ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy.



Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa upravujú niektoré podmienky poskytovania niektorých sociálnych služieb a to opatrovateľskej služby podľa ustanovenia § 41 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby a podmienky a úhrady donášky stravy.

	Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí sociálnej služby podľa § 74 zákona po vydaní posudku o odkázanosti  a rozhodnutia o odkázanosti na službu.

 


Článok 2
Poskytovanie opatrovateľskej služby a úhrada za opatrovateľskú službu


	Rozsah úkonov na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto Žilina v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.


	Úkony starostlivosti o svoju domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad sú úkony, ktoré sa platia podľa dohodnutého času. Za 1 hodinu služby je úhrada 1,4 €. Najmenšia časť poskytovania platenej služby je 30 minút.


	Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za poskytovanie služieb podľa § 72 ods. 7 zákona o sociálnych službách.  


Celkovú úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu je nutné zaplatiť najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti v pokladni Mestského úradu Žilina, poštovou poukážkou, alebo poukázaním platby z osobného účtu. Pri každom type platby sa vždy používa pridelený variabilný symbol.


Článok 3
Podmienky a úhrada donášky stravy

Donáška stravy § 18 ods. 1 písm. c) 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 sa podľa potreby prizná všetkým prijímateľom sociálnej služby § 3 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) v znení neskorších predpisov



	, ktorí pri posúdení lekárom boli uznaní  ako občania s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby.


	Donáška stravy, ak to dovolia kapacitné možnosti Mesta Žilina, sa prizná aj iným občanom, ktorí splnia obe  stanovené podmienky : 

	sú dôchodcovia

preukážu  sa potvrdením lekára o neschopnosti  chodiť sa stravovať do jedálne osobne. 

	Mesto Žilina poskytuje donášku stravy vo forme dovozu obeda.


	Za dovoz obeda sa platí poplatok splatný na konci každého kalendárneho mesiaca a to:


	za jeden obed v obedári .............................0,33 €
za dva obedy v jednom obedári..................0,50 €



Článok 4
Osobitné ustanovenie

Právne vzťahy, neupravené týmto nariadením, sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych službách.

  
Článok 5
Záverečné ustanovenie


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 3/2007 je účinné do 31.12.2010.

	Poskytovanie sociálnych služieb priznaných do 31.12.2008 sa posudzuje  podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 3/2007 až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona, odkedy sa budú posudzovať podľa tohto nariadenia. 

	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 27.04.2009.


	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta, a nadobúda účinnosť dňom 15.05.2009.










					     		               Ivan  Harman 
							              primátor  mesta  

























