Obec Kúty podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa § 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

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2014
o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Kúty

§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie o úhradách za sociálne služby poskytované Obcou Kúty stanovuje 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 (ďalej len „zákon o
sociálnych službách“) jednotlivé sociálne služby poskytované Obcou Kúty a upravuje spôsob určenia
úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady.
§2
Druhy sociálnych služieb
1. Sociálne služby poskytované obcou ako verejným poskytovateľom sociálnej služby sú:
- jedáleň.
2. Obec ďalej zabezpečuje dostupnosť nasledovných sociálnych služieb u iného verejného
poskytovateľa sociálnej služby:
a) domáca opatrovateľská služba,
b) odľahčovacia služba,
3. Sociálne služby podľa odseku 1 a 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia možno vhodne a
účelne spájať.
4. Sociálna služba uvedená v odseku 2 písm. a) tohto všeobecne záväzného nariadenia sa
poskytuje na základe rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré vydá obec na podklade
posudku podľa § 92 ods. 9 zákona o sociálnych službách.

§3
Spôsob určenia a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu
1. Úhrada za poskytované sociálne služby sa fyzickej osobe určuje podľa druhu a rozsahu
poskytovanej sociálnej služby.
2. Úhradu za sociálne služby platí prijímateľ sociálnej služby v hotovosti do pokladne obce alebo
bezhotovostným prevodom na účet obce alebo priamo dodávateľovi stravy, s ktorým má obec
uzavretú zmluvu.“

3. Prípadné preplatky, či nedoplatky za sociálne služby budú vyúčtované v najbližšom termíne
úhrad.
§4
Jedáleň
1. Za stravovanie v jedálni sa určí fyzickej osobe úhrada za stravovanie v rozsahu jedného teplého
jedla – obeda za jeden deň, a to podľa počtu poskytnutých obedov v príslušnom mesiaci, a to z
cenovej kalkulácie hodnoty jedla (stravná jednotka a režijné náklady dodávateľa stravy) zníženej o
príspevok obce na jeden obed.
2. Dodávateľ stravy zabezpečuje aj donášku obedov do domácnosti fyzickej osoby.
3. Výška príspevku obce za poskytovanú sociálnu službu v rámci jedálne, na jeden obed pre fyzickú
osobu na jeden deň je 0,20 EUR.
4. Výška príspevku obce za donášku obedov do domácnosti fyzickej osoby na jeden obed je 0,20
EUR. Príspevok obce za donášku obedov obec poskytuje len fyzickým osobám, ktorým zdravotný
stav nedovoľuje osobné prevzatie obedov a túto skutočnosť obci riadne preukázali.
5. Obec poukazuje príspevok za odobrané obedy a príspevok za donášku obedov priamo
dodávateľovi stravy spätne za predchádzajúci kalendárny mesiac na zákalde osobitnej zmluvy.

§5
Opatrovateľská služba
Obec zabezpečuje dostupnosť opatrovateľskej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby,
ktorým je Slovenský červený kríž - Územný spolok Senica.

§6
Odľahčovacia služba
Obec zabezpečuje dostupnosť odľahčovacej služby u iného verejného poskytovateľa sociálnej služby,
ktorým je Slovenský červený kríž - Územný spolok Senica.

§7
Záverečné ustanovenia
1. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie č. 4/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb obcou Kúty a o úhrade za
poskytované sociálne služby.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
24.09.2014 uznesením č. 7/2014-B.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.

4. Obecné zastupiteľstvo v Kútoch sa na tomto dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.
2/2014 uznieslo dňa 14.12.2017 uznesením č. 6/2017-L. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť od
01.01.2018.

V Kútoch, 24.09.2014
Ing. Branislav Vávra
starosta obce

