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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba č.  1/2012 z 12.06.2012

O poskytovaní sociálnej služby a o úhradách za poskytovanú sociálnu službu 
pre občanov s trvalým pobytom na území Obce Poruba  



	Obecné zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č.448/208 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ( v znení č.317/2009 Z.z. 332/2010 Z.z., 551/2010 Z.z., 50/2012 Z.z.) 

vydáva


Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej služby a o úhradách za poskytovanú sociálnu službu pre občanov s trvalým pobytom na území Obce Poruba .




Čl. I.
ZÁKLADNÉ  USTANOVENIE


	Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na spôsob poskytnutia opatrovateľskej služby a určenia úhrady a spôsob platenia úhrady na opatrovateľskú službu na území Obce Poruba.


Čl.  II.
Opatrovateľská služba


Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v obci Poruba na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá:
a/ je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách.
b/ je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách.
	Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje obec v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnej pomoci.
Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,

a/ ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b/ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu s výnimkou , ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne,
c/ ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
d/ ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
	Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod. , prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými obec uzatvára pracovnú zmluvu.


Čl.  III.
Posudková činnosť


Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby, pričom posudzujúci lekár vychádza z lekárskeho nálezu vypracovaného zmluvným lekárom tejto osoby. Posudzujúci lekár vykonáva lekársku posudkovú činnosť na základe zmluvy s obcou.

Na základe výsledkov posúdenia vypracuje posudzujúci lekár lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.
Sociálna posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby je posudzovanie individuálnych predpokladov , rodinného prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti. Vykonáva ju sociálny pracovník .
Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť pri základných aktivitách podľa prílohy č.4 k zákonu o sociálnych službách v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez nepriaznivého zdravotného stavu.
Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorý obsahuje:
a/ stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby,
b/ znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaoslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,
c/ návrh druhu sociálnej služby,
d/ určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu
	Posudková činnosť sa nevykonáva, ak opatrovateľská služba sa bude poskytovať fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za poskytovanú službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti inej osoby.

Čl.  IV.
Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie

Obec Poruba určuje sumu úhrady  za poskytovanú opatrovateľskú službu vo výške najmenej 50%  priemerných ekonomicky oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním tejto služby za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac, na prijímateľa sociálnej služby a na počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby.

Príloha č.1- Stanovenie úhrad za prijímateľa za poskytovanú službu.
Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy určenej v prílohe č.1 tohto VZN a počtu hodín opatrovateľskej služby.
Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho príjmu a majetku. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí občanovi zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
Ak sa príjem občan posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí zostať mesačne ich príjmu najmenej 1,3 násobok sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
Ak občan nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za opatrovateľskú službu, môže úhradu alebo jej časť platiť osoba, s ktorou obec uzatvorí zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
Ak podľa odseku 4 nevznikne občanovi povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť na rodičov alebo deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom občana, s ktorým obec uzatvára zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
Prijímatelia sociálnej služby a fyzické osoby sú povinné preukázať svoje majetkové pomery. Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu považujú nehnuteľné a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ktorých súčet hodnoty je vyšší ako suma 10 000€. Táto skutočnosť sa preukazuje na osobitnom tlačive na prílohe č.2 tohto VZN s osvedčeným podpisom.
Na účel platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného majetku prijímateľom sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa prihliada na predaj nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon , ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie piatich rokov po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa príjem a majetok na účely platenia úhrady posudzujú.
Skutočnosti preukazuje prijímateľ sociálnej služby vyhlásením s osvedčeným podpisom a pri predaji nehnuteľného majetku aj kúpnou zmluvou, na ktorej základe bolo zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa § 73, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.



Čl.  V.
Konanie vo veci opatrovateľskej služby

Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná podať obci písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorá obsahuje:
a/ meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b/ druh sociálnej služby,
c/ potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d/ doklady o majetkových pomeroch, príloha č.2 tohto VZN,
e/ deň začatia poskytovania opatrovateľskej služby a čas poskytovania opatrovateľskej služby,
f/ iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
	Súčasťou žiadosti musí byť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na opatrovateľskú službu.

Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdení odkázanosti na opatrovateľskú službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave.
Posudok odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu môže v jej mene a s jej súhlasom podať žiadosť aj iná fyzická osoba.
Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje zákonom stanovené náležitosti, ktorú je povinná uzatvoriť podľa zákona účinného od 01.01.2009  po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
	Osobné údaje, ktoré spracúva obec na účely poskytovania opatrovateľskej služby sú meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.
Obec vedie evidenciu o prijímateľoch opatrovateľskej služby v rozsahu predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby a úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby. 

Čl.  VI.
Prechodné ustanovenia

 Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 01. januára 2009 je povinná splniť podmienku ustanovenú v § 84 ods.9.
	 Fyzická osoba, ktorá do 29. februára 2012 dovŕšila vek 55 rokov a vykonáva opatrovanie najmenej tri roky, spĺňa podmienku opatrovateľa.



Čl.  VII.
Pracovno-právne vzťahy osôb zabezpečujúcich opatrovateľskú službu


Osoby vykonávajúce opatrovateľskú službu, sú zamestnancami obce Poruba, ich pracovné práva a povinnosti sú zriadené podľa zákona č.311/2001 Z.z. Zákonníka práce a pracovného poriadku obce Poruba.
Pri odmeňovaní opatrovateliek zamestnávateľ postupuje podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme a platného pracovného poriadku obce Poruba.


Čl.  VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia


(1)	V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol návrh tohto VZN o miestnych daniach  zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce Poruba www.poruba.sk  od 25.05.2012 – 28.06.2012.

(2)	Úplné znenie VZN bude prístupné na Obecnom úrade v Porube.

(3)	Týmto nariadením sa ruší VZN č. 2/2009 v znení neskorších zmien a doplnkov.

(4)	Ostatné podmienky neuvedené v tomto VZN sa riadia zákon č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov.

(5)	Súčasťou  tohto VZN tvoria prílohy č. 1,2,3. 


(6)	Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2012.



Ing.Čavojská Helena v.r.
									Starostka obce













Dôvodová správa

	Obec Poruba upravuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady zmluvou v súlade so zákonom č.448/2008 Z.z. v platnom znení týmto všeobecne záväzným nariadením tak, aby suma úhrady za túto sociálnu službu bola najmenej vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, v prepočte na mesiac a na prijímateľa sociálnej služby, na počet hodín opatrovateľskej služby. 
Úhrada sa zvyšuje z pôvodného 1,00 € za hodinu úkonov na 1,80€ za hodinu úkonov.





Vyvesené pred schválením:     25.05.2012
zvesené pred schválením:        12.06.2012
vyvesené po schválení:	       12.06.2012
zvesené po schválení:	      28.06.2012




































PRÍLOHA  č. 1
Obecný úrad Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany





Stanovenie úhrad prijímateľa za poskytovanú službu




Opatrovateľská služba – poskytovaná terénnou formou


Poskytuje sa za úhradu:
1,80€ za hodinu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť, základných                   
                                         sociálnych aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy podľa       
                                         časti II, časti III a časti IV prílohy č. 4  k zákonu č.448/2008                
                                         Z.z. v platnom znení





































PRÍLOHA  č. 2
Obecný úrad Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany


VYHLÁSENIE
o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu


     Meno, priezvisko a titul: …..............................................................................................................
     Rodné číslo a dátum narodenia: …...................................................................................................
     Bydlisko: …......................................................................................................................................

     Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním/nevlastním* majetok v hodnote presahujúcej 10 000 eur.

    Uvedené údaje sú pravdivé a úplné, som si vedomá/vedomý právnych následkov nepravdivého vyhlásenia, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov.


     V …........................................  dňa …............................................

     ….........................................................			….....................................................
     Podpis fyzickej osoby					            Podpis úradne osvedčil



     * Nehodiace sa prečiarknuť.










**  Za majetok sa považujú nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor, a ak to ich povaha pripúšťa, aj práva a iné majetkové hodnoty. Za hodnotu majetku je možné považovať len podiel majetku pripadajúci na prijímateľa sociálnej služby a osoby uvedené v § 73 ods. 10.

     Za majetok sa nepovažujú
a)   nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie, ***
b)   nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé bývanie
     1. manžel (manželka) prijímateľa sociálnej služby,    
     2. deti prijímateľa sociálnej služby,
     3. rodičia prijímateľa sociálnej služby,
     4. iná fyzická osoba na základe práva zodpovedajúceho vecnému bremenu,
c)   poľnohospodárska pôda a lesná pôda, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva pre svoju potrebu,
d)   garáž, ktorú prijímateľ sociálnej služby preukázateľne užíva,
e) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými  sú    ošatenie a obuv a hnuteľné veci, na ktoré sa poskytla jednorázová dávka v hmotnej núdzi alebo peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,
f) osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
g)  hnuteľné veci, ak by bol ich predaj alebo iné nakladane s nimi v rozpore s dobrými mravmi.

*** Na účely platenia úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu uvedenú v § 34, 35, 38 a 39 sa                  prihliada aj na nehnuteľnosť, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva na trvalé bývanie  pred začatím poskytovania sociálnej služby.



PRÍLOHA  č. 3
Obecný úrad Poruba, Poruba 95, 972 11 Lazany


Ekonomicky oprávnené náklady opatrovateľskej služby v roku 2011


Mzdy,platy a ostatné osobné vyrovnania
11 260,00
Poistné na sociálne poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové poistenie
  3 871,59
Cestovné náhrady
0,00
Energie, voda a komunikácie
0,00
Materiál
0,00
Dopravné
0,00
Rutinná údržba a štandardná údržba
0,00
Nájomné za prenájom
0,00
Služby
137,16
Bežné transfery
17,96
Odpisy hmotného majetku
0,00
Spolu
15 286,71


























































































