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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba 4/2011
ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Poruba
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ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba číslo 2/2009 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Poruba
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba 4/2011
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba č. 2/2009 ktorým sa upravujú podmienky
na poskytovanie sociálnych služieb v Obci Poruba
__________________________________________________________________________



Obec Poruba pri výkone samosprávnych funkcií v zmysle § 6 zákona NR SR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v spojitosti s ustanovením § 35,41,4754,56,72,74 zákona č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmení a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len “zákon o sociálnych službách”) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa upravujú podmienky pri poskytovaní sociálnych služieb Obce Poruba
	

Čl.  I
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením ( ďalej  len  “nariadenie”) sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Poruba č. 2/2009 ktorým sa upravujú podmienky na poskytovanie sociálnych služieb obce Poruba takto:
	Príloha č. 1 Stanovenie úhrad prijímateľa za poskytnutú službu znie:



Odľahčovacia služba – poskytovaná terénnou formou

Poskytuje sa za úhradu:

1,00€ za hodinu úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnocnosť, 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.


Opatrovateľská služba – poskytovaná terénnou formou

Poskytuje sa za úhradu:


1,00€ 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.



Obec Poruba určuje 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 najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Príloha č. 1 – Stanovenie úhrad prijímateľa za poskytovanú službu. 

Čl. II

		Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo uznesením č. 6/2011zo dňa 23.08.2011 a nadobúda účinnosť dňa 01. 10.2011.

Ing.Helena Čavojská v.r.
     								starostka obce Poruba


Dôvodová správa

	Obec Poruba určuje 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 najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Príloha č. 1 – Stanovenie úhrad prijímateľa za poskytovanú službu. 
Úhrada sa zvyšuje z pôvodných 0,80€ za hodinu úkonov v obidvoch prípadoch na 1,00 € za hodinu úkonov v obidvoch prípadoch.


vyvesené pred schválením:     01.08.2011
zvesené pred schválením:       
vyvesené po schválení:	       23.08.2011     
zvesené po schválení:	       08.09.2011






























