Obec Spišský Hrhov (ďalej aj len "obec") v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), ustanovením § 11 ods. 4 písm. g/
zákona o obecnom zriadení, ustanovením § 4 písm. ods. 3 p/ zákona o obecnom zriadení a na základe 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"), ktorým sa upravujú
právne vzťahy pri poskytovaní sociálnych služieb, financovanie sociálnych služieb a dohľad nad poskytovaním
sociálnych služieb a ustanovenia § 72 ods. 2 zákona o sociálnych službách, ktoré splnomocňuje mesto určiť sumu
úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady na základe zmluvy podľa § 74 zákona o sociálnych
službách najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov

vydáva pre územie obce Spišský Hrhov

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov
č. 2/2017
o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne
služby na území obce Spišský Hrhov

PRVÁ ČASŤ
§1
Úvodné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) v súlade so zákonom o
sociálnych službách obec stanovuje druh poskytovanej sociálnej služby, formu sociálnej
služby a rozsah poskytovania sociálnej služby, ktorú na svojom území poskytuje a tiež
výšku úhrady za poskytnutú sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia.
2. Sociálna služba je odborná činnosť, obslužná činnosť alebo ďalšia činnosť alebo súbor
týchto činností, ktoré sú zamerané na:
▪ prevenciu vzniku nepriaznivej sociálnej situácie, riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny
alebo komunity,
▪ zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný
život na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
▪ zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných
životných potrieb fyzickej osoby,
▪ riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
▪ prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny,
▪ zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.
3. Prijímateľom sociálnej služby je len fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce
Spišský Hrhov.

4. Obec v súlade s ustanovením § 12 zákona o sociálnych službách poskytuje na svojom území
tieto sociálnej služby:
a) podporné služby, ktorými sú :
- Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností,
- Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre,
- Poskytovanie sociálnej služby v jedálni.
§2
Predmet nariadenia
1. Obec týmto nariadením upravuje rozsah, pôsobnosť a povinnosti obce v oblasti poskytovania
sociálnych služieb (ďalej aj len "poskytovateľ sociálnej služby") pre fyzickú osobu prijímateľa sociálnej služby, dostupnosť poskytovanej sociálnej služby a rozhodovaciu
pôsobnosť orgánov obce pri sociálnych službách uvedených v § 1 bod 4 písm. a)

DRUHÁ ČASŤ
DRUH SOCIÁLNEJ SLUŽBY, JEJ FORMA A ROZSAH,
VÝŠKA A SPÔSOB ÚHRADY
Článok 1
Podporné služby
§3
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností
1. Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností je sociálna služba poskytovaná
opatrovníkovi, fyzickej osobe, ktorá má záujem vykonávať funkciu opatrovníka a fyzickej
osobe, ktorá si sama nedokáže uplatňovať a chrániť práva a právom chránené záujmy.
2. Za pomoc podľa bodu 1 sa považuje:
a) zastupovanie fyzickej osoby v konaní o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, obmedzení
spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
b) súčinnosť pri spisovaní návrhov na súd na začatie konania o pozbavení spôsobilosti na právne
úkony, obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
c) poskytovanie alebo sprostredkovanie sociálneho poradenstva alebo iného poradenstva s
cieľom nájsť možnosti pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov fyzických osôb,
ktoré si ich nedokážu sami uplatňovať a chrániť,
d) spolupráca so zariadeniami, úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, súdmi a ďalšími osobami
pred začatím konania a počas konania o pozbavení spôsobilosti na právne úkony, obmedzení
spôsobilosti na právne úkony alebo vrátení spôsobilosti na právne úkony,
e) vyhľadávanie a príprava fyzických osôb, ktoré majú záujem vykonávať funkciu
opatrovníka a príprava opatrovníkov na výkon opatrovníckych práv a povinností.
3. Poskytovateľ sociálnej služby poskytne pomoc podľa bodu 1. a 2. bezplatne.

§4
Denné centrum
1. Denné centrum má sídlo: ČSA 280/33 v Spišskom Hrhove a poskytuje sociálnu službu počas
dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom.
2. Denné centrum poskytuje sociálne poradenstvo, zabezpečuje záujmovú činnosť a vytvára
podmienky na stretávanie sa pre občanov rôznych generácií v oblasti kultúrnej, záujmovej,
vzdelávacej a relaxačnej.
3. Pobyt v dennom centre je bezplatný a riadi sa prijatými internými postupmi, ktoré schvaľuje
starosta obce.
§5
Jedáleň
1. Jedáleň je stravovacie zariadenie určené obcou Spišský Hrhov, v ktorom sa poskytuje
stravovanie.
2. O poskytovaní stravovania v stravovacom zariadení rozhoduje poskytovateľ sociálnej služby na
základe predloženej žiadosti.
3. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým pobytom v obci Spišský Hrhov,
ktorá:
a) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
b) dovŕšila dôchodkový vek.
4. Stravovanie sa poskytuje v stravovacom zariadení a to výdajom teplého hlavného jedla v
sídle príslušného stravovacieho zariadenia.
5. Stravovanie podľa bodu 2. až 4. sa poskytuje za poplatok, ktorého výška je uvedená v § 6.

§6
Výška a spôsob úhrady za službu v Jedálni
1. Výška úhrady za jedno teplé hlavné jedno (obed) sa stanovuje:

Osoby, ktoré:
- majú ťažké zdravotné postihnutie
alebo nepriaznivý zdravotný stav
§ 58 odst.1/ bod a, bod b/ zákona o
sociálnych službách
- dovŕšili dôchodkový vek

Úhrada za obed

Eur 1,90 / 1 osoba

Eur 1,90 / 1 osoba

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo upravovať výšku úhrady za jedno teplé hlavné jedlo len
zmenou tohto nariadenia a to pri zvýšení cien potravín a ekonomicky oprávnených nákladov.
3. Prijímateľ uhradí poskytovateľovi výšku poplatku za skutočne odobratý počet hlavných
jedál, prípadne aj za dojednanú donášku stravovania hotovostne do pokladne obce, najneskôr
do posledného dňa v príslušnom mesiaci, za ktorý sa mu stravovacia služba poskytuje.

TRETIA ČASŤ
§7
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Hrhove schválilo toto Všeobecne záväzné nariadenie
obce č. 2/2017 uznesením č. 54/2017 dňa 14. 12. 2017.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018.

Spišský Hrhov 15. 12. 2017

PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce
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