Návrh dodatku č. 1
k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a
výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovacej pôsobnosti mesta Rajec

Mestské zastupiteľstvo v Rajci na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 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 uznieslo na tomto dodatku všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2014:
1. V článku V - Financovanie sociálnych služieb sa mení bod 6 a znie:
Čl. V
Financovanie sociálnych služieb
(6)

Výška úhrady za sociálnu službu sa určuje najviac vo výške ekonomicky oprávnených
nákladov. Ekonomicky oprávnené náklady určuje zákon o sociálnych službách §72
odsek 5.

Z uvedených ekonomicky oprávnených nákladov je:
- 65 % určených mesačne na odbornú činnosť,
- 35 % určených mesačne na obslužnú a ďalšiu činnosť.
Mesačná výška úhrady od prijímateľa sociálnej služby je stanovená ako rozdiel medzi
ekonomicky oprávnenými nákladmi na mesačný pobyt klienta v zariadení a finančným
príspevkom štátu.
2. V článku VIII – Výška úhrady za stravovanie sa bod 7 vypúšťa, body 8 – 15 sa
prečíslujú na body 7 – 14 a mení sa bod 6 a znie:
Čl. VIII
Výška úhrady za stravovanie
(6)

Výška stravnej jednotky pre fyzickú osobu, ktorej sa poskytuje stravovanie, starostlivosť v
zariadení formou celoročného pobytu je pri poskytovaní stravy na deň a občana
schválená mestským zastupiteľstvom.
3. V článku XII – osobité ustanovenia sa mení bod 1 a znie:
Čl. XII
Osobité ustanovenia

(1)Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
4. V článku XIII – záverečné ustanovenia sa bod 2 vypúšťa, body 3 – 4 sa prečíslujú

na body 2 -3, dopĺňa sa bod 4 a znie:
Čl. XIII – záverečné ustanovenia
(4)Dodatok č.1 k VZN č. 1/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
určenia a výške úhrad za tieto služby v Domove vďaky v zriaďovacej pôsobnosti Mesta
Rajec bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Rajci dňa 1.3.2018 uznesením č...../2018
a nadobúda účinnosť dňa .........2018.
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