Návrh
D o d a t k u č. 3
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA RAJEC
č. 2/2009
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad
za tieto služby v meste Rajec

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto dodatku:
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rajec č.2/2009 sa mení a dopĺňa nasledovne:
V Čl.6
Podmienky poskytovania starostlivosti v Zariadení
1.
V (1) písmeno a) sa za slová „inej fyzickej osoby“ vkladajú slová „a jej stupeň odkázanosti
je najmenej IV“
V Čl.7
Rozsah nevyhnutnej starostlivosti
(1) V zariadení pre seniorov sa poskytujú:
2.
V c) ďalšie činnosti sa vypúšťa riadok 9. v znení „zabezpečenie medikamentóznej liečby
50% z mesačných nákladov prijímateľa sociálnej služby na lieky“
Doterajší riadok 10. sa označuje ako riadok 9.
(2) V domove sociálnych služieb sa poskytujú:
3.
V c) ďalšie činnosti sa vypúšťa riadok 9. v znení „zabezpečenie medikamentóznej liečby
50% z mesačných nákladov prijímateľa sociálnej služby na lieky“
Doterajší riadok 10. sa označuje ako riadok 9.
(3) V špecializovanom zariadení sa poskytuje:
4.
V c) ďalšie činnosti sa vypúšťa riadok 9. v znení „zabezpečenie medikamentóznej liečby
50% z mesačných nákladov prijímateľa sociálnej služby na lieky“
Doterajší riadok 10. sa označuje ako riadok 9.

V Čl. 8
Určenie sumy úhrad za sociálnu službu v Zariadení
5.
(5)Dopĺňa sa„Suma úhrady od prijímateľa sociálnej služby musí byť najmenej vo výške 50%
priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto
služby u verejných poskytovateľov sociálnej služby porovnateľného druhu a formy
sociálnej služby v územnom obvode príslušnej obce za predchádzajúci rok. Tým nie sú
dotknuté ustanovenia §73 Zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov“.

V Čl. 9
Podrobnosti o stravovaní a výške stravnej jednotky
V odseku:
6.(4)Diétna strava v Zariadení sa dopĺňa„pre jeho obyvateľov“ sa poskytuje na základe
odporúčania ošetrujúceho lekára.
V odseku:
7.
(9)Celková hodnota stravy na deň a obyvateľa v Zariadení sa určí tak, že stravná jednotka sa
zvýši o 38%.. sa znenie „38%“ nahrádza znením „59%“
8.
(10)U stravníkov podľa bodu (2) c), d), e) sa náklady na suroviny - obed a večera, zvyšujú
o réžiu 38 %.. sa znenie „38%“ nahrádza znením „59%“
9.
(11)U cudzích stravníkov podľa bodu (2) g) a h) sa náklady na suroviny - obed a večera
zvyšujú o 48%.. sa znenie „48%“ nahrádza znením „69%“
10.
(12)U zamestnancov v Zariadení sa náklady na suroviny na obed zvyšujú o 38% a pri večeri
sa náklady na potraviny zvyšujú o 78%.. sa znenie „38%“ nahrádza znením „59%“

V Čl.13
Spôsob určenia úhrady
11.
V (4) sa za slová „platiť aj iná“ vkladajú slová „fyzická alebo právnická“ osoba

D o d a t o k č.3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rajec č. 2/2009
bol schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rajci dňa...........................
uznesením č. ................ /2012 a nadobúda účinnosť dňom ........................................................

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta
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