Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. .... /2018
o rozsahu, určení spôsobu a výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu
v Nezábudke Kúty, n.o.
I. Výška úhrady za odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na fyzickú osobu
a) denná sadzba pri určení stupňa odkázanosti IV je ............................................................1,55 EUR
b) denná sadzba pri určení stupňa odkázanosti V je .............................................................2,05 EUR
c) denná sadzba pri určení stupňa odkázanosti VI (III. u nevidiacich alebo čiastočne nevidiacich),
ktorý zodpovedá úplnej bezvládnosti je .............................................................................2,55 EUR
d) denná sadzba pri určení stupňa odkázanosti IV, V, VI, ktorý vyžaduje zabezpečovať zvýšený
dohľad je ........................................................................................................................... 3,05 EUR
e) denná sadzba za odkázanosť pri ambulantnej forme pobytu je ....................................... 0,50 EUR
f) denná sadzba za odkázanosť pri ambulantnej forme pobytu do 4 hodín je ..................... 0,25 EUR
II. Výška úhrady za stravovanie na deň na fyzickú osobu
a) stravná jednotka pri racionálnej strave (raňajky, obed večera a dve vedľajšie jedlá) je................. 3,48 EUR
b) stravná jednotka pri diabetickej diéte sa zvyšuje o 25% a je ........................................... 4,35 EUR
c) režijné náklady pri racionálnej strave sú ........................................................................... 3,02 EUR
d) režijné náklady pri diabetickej diéte sú ............................................................................. 3,77 EUR
e) výdavky na potraviny sa zvyšujú na kalendárny rok na fyzickú osobu na prilepšenie stravy počas
sviatkov až do výšky ........................................................................................................ 5,00 EUR
III. Výška úhrady za bývanie na fyzickú osobu
a) denná sadzba úhrady za užívanie 1m 2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva
obytnej miestnosti je ......................................................................................................... 0,60 EUR
b) úhrada za bývanie určená podľa Čl. 5, ods. 3 tohto VZN sa zvyšuje na deň na fyzickú osobu, ak
podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve fyzické osoby o ................................ 0,25 EUR
c) denná sadzba za vecné plnenie spojené s pobytom pri ambulantnej forme je ............... 0,85 EUR
d) denná sadzba za vecné plnenie spojené s pobytom pri ambulantnej forme do 4 hodín je 0,42 EUR
IV. Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva na deň na fyzickú
osobu
a) pri poskytovaní úkonov v rozsahu stupňa I. Čl. 6, ods. 5 tohto VZN je .......................... 1,00 EUR
b) pri poskytovaní úkonov v rozsahu stupňa II. Čl. 6, ods. 5 tohto VZN je .......................... 1,50 EUR
c) pri poskytovaní úkonov v rozsahu stupňa III. Čl. 6. ods. 5 tohto VZN je ......................... 2,00 EUR
d) pri ambulantnej forme pobytu je ........................................................................................ 0,30 EUR
e) pri ambulantnej forme pobytu do 4 hodín je ..................................................................... 0,15 EUR
V. Výška úhrady za nadštandardné služby:
a) za televízny prijímač na fyzickú osobu na mesiac je ........................................................ 2,00 EUR
b) za rádiový prijímač, telefón na fyzickú osobu na mesiac je ............................................. 1,00 EUR
c) za elektrický antidekubitný matrac na fyzickú osobu na mesiac je ................................... 3,00 EUR
d) jednorazový vratný poplatok na vypravenie pohrebu je ................................................ 830,00 EUR
Obecné zastupiteľstvo obce Kúty schválilo VZN č. .... /2018 dňa ....2018 uznesením č. .... /2018.
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..... /2018 spolu s Prílohou č. 1 nadobúda účinnosť dňa .............

