Návrh
dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, a o spôsobe a výške
úhrad za sociálne služby poskytované obcou S u č a n y.

Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
v súlade s ust. § 80 zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Zákon“) vydáva tento dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sučany č. 3/2015 o
poskytovaní sociálnych služieb, a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované
obcou Sučany (ďalej len „VZN“).
Čl. 1
Predmet dodatku
 Mení sa znenie ustanovenia § 1 ods. 2 VZN na nasledovné znenie:
„Obec, v súlade so zákonom o sociálnych službách, na svojom území poskytuje sociálnu službu
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, a to domácu
opatrovateľskú službu (ďalej len „opatrovateľská služba“) a prepravnú službu.“
 Mení sa znenie ustanovenia § 3 ods. 1 VZN posledná veta na nasledovné znenie:
„Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby musí obsahovať údaje v súlade s § 74 ods. 3 zákona
(žiadosť o poskytnutie prepravnej služby nemusí obsahovať údaj podľa § 74 ods. 3 písm. e)
zákona) a zmluva o poskytovaní o poskytovaní sociálnej služby údaje v súlade s § 74 ods. 7
zákona.“


Dopĺňa sa ustanovenie § 7 VZN s nasledovným znením:
§7
Poskytovanie prepravnej služby

1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná oprávnenej fyzickej osobe s trvalým alebo
prechodným pobytom na území obce Sučany,
a/ s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým
vozidlom v zmysle posudku vydanom príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny pre
účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného
predpisu, alebo
b/ s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po
schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie v zmysle potvrdenia poskytovateľa
zdravotného zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.
2. Prepravná služba sa poskytuje fyzickým osobám uvedeným v ods. 1, a to denne, počas
pracovných dní, v čase od 07,00 hod do 15,00 hod.

3. Prepravná služba sa poskytne na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby podanej do
podateľne Obecného úradu v Sučanoch.


Dopĺňa sa ustanovenie § 8 VZN s nasledovným znením:
„§ 8
Výška úhrady za poskytovanie prepravnej služby
Výška úhrady za prepravnú službu v závislosti od kategórie je uvedená v tabuľke č. 1:



Kategória:
FO s nepriaznivým zdravotným stavom
FO s posudkom ÚPSVaR, ktorí poberajú peňažný
príspevok na prepravu
FO s posudkom ÚPSVaR, ktorí nepoberajú peňažný
príspevok na prepravu
Stojné do 30 min.
Stojné nad 30 min.

Úhrada od prijímateľa prepravnej
služby
0,45 EURO
0,45 EURO
0,30EURO
0
1,- EURO za každú začatú hodinu

Výška úhrady za prepravnú službu sa určí ako: a) súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a
výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti; b) súčin hodín státia a výšky stojného za
jednu hodinu státia, a to bez ohľadu na príjem FO. Úhradu za poskytovanú prepravnú
službu je možné realizovať v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Sučanoch alebo
vodičovi prepravnej služby prípadne bezhotovostne na účet č. .........., a to najneskôr do
15 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca s použitím variabilného symbolu
uvedeného v zmluve o poskytnutí prepravnej služby.
3. Preprava pre FO , ktorá sprevádza prepravovanú FO, ktorá je odkázaná na individuálnu
prepravu osobným motorovým vozidlom v zmysle posudku vydanom príslušným úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny a zároveň je odkázaná na sprievod inej osoby podľa osobitných
predpisov, je bezplatná.
4. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu
upravuje zmluva o poskytovaní prepravnej služby.“




Ustanovenia § 7 Spoločné ustanovenia VZN a § 8 Záverečné ustanovenia VZN sa
následne prečíslujú.

Čl. 2
Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 1 k VZN č. 3/2015 na
svojom zasadnutí dňa................................. uznesením č. …......................... a nadobúda účinnosť
dňom

Sučany, dňa ............…
Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

