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     Obec Drienica v zmysle § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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  u s t a n o v u j e   

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drienica   č. 2/2018 

o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované  

sociálne služby  

 

 

Článok 1 

Výška a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu 

 

1. Opatrovateľská služba sa poskytuje minimálne 1,5 hod. denne a maximálne 7,5 hod. 

denne v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 18:00 hod. 

  

2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre plnoletú fyzickú osobu je: 

a) pre  klienta s trvalým pobytom v obci Drienica je 2,00 € za hodinu poskytovanej     

                  opatrovateľskej služby, 

b) pre klienta s prechodným pobytom v obci Drienica je 2,20 € za hodinu  

                  poskytovanej opatrovateľskej služby  

                    

3. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre neplnoletú fyzickú osobu je: 

a) pre klienta s trvalým pobytom v obci Drienica je 1,80 € za hodinu poskytovanej 

opatrovateľskej služby, 

b) pre klienta s prechodným pobytom v obci Drienica je 2,00 € za hodinu 

poskytovanej opatrovateľskej služby  

4. Úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu 

poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných 

sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba 

poskytovala, v prepočte na počet pracovných dní, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na 

účet obce, v hotovosti do pokladne obce. 

 

 

 

 

Článok 2 

Výška a spôsob úhrady za odľahčovaciu službu 

 

1. Výška a spôsob úhrady za sociálnu službu poskytovanú v rámci odľahčovacej služby sa 

stanovuje podľa Čl. 1 tohto VZN. 

2. Úhradu za poskytovanú službu v rámci odľahčovacej služby zaplatí občan za 

kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 15. dňa 

nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou 

poukážkou  na účet obce alebo v hotovosti do pokladne obce. 
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Článok  3 

Záverečné  ustanovenia 

 

1. VZN bolo prerokované na 1. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Drienici dňa      

4.12.2018 a schválené uznesením č. 8/2018.  

 

2. VZN vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej adrese  Obce Drienica dňa  

6.12.2018. 

 

3. VZN nadobúda účinnosť dňa 21.12.2018.  

 

4. Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN Obce Drienica č. 3/2014 o poskytovaní 

sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby. 

 

 

 

 

 

Ing. Igor Birčák 

  starosta obce 

 

 


