
DODATOK č. 1 k

VZN č.1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce rieši:

Čl. 1I

Opatrovateľská služba

§ 4

Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba

Pôvodné znenie

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi obce na riešenie nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého
zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku.

Nové znenie

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi obce, s trvalým pobytom v obci, na riešenie
nepriaznivej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Doplniť:

§ 3

c) Prepravná služba

Čl. 1V

§7

Prepravná služba

1. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje:

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území obce Opatovce,
ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,
b) fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce Opatovce s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou
orientácie,
c) fyzickej osobe – seniorom nad 65 rokov s trvalým pobytom na území obce Opatovce.

§ 8

Poskytovanie prepravnej služby

1. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorový vozidlom sa preukazuje poskytovateľovi
prepravnej služby právoplatným rozhodnutím ÚPSVaR o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo
preukazom ZŤP. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti, alebo časenkou k lekárovi. Seniori sa preukazujú preukazom totožnosti.
2. Prepravná služba sa objednáva telefonicky alebo písomne najmenej deň vopred u poskytovateľa
prepravnej služby.

§ 9



Využitie prepravnej služby

- na prepravu do zdravotníckych zariadení všeobecných obvodných lekárov,
- na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Trenčín,
- na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Trenčín.

§ 10

Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu

1. Prijímateľ sociálnej služby – podľa § 7, zaplatí poskytovateľovi v hotovosti sumu vo výške 50%
z celkovej sumy za najazdené km a čakaciu dobu.
2. Za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od poskytovateľa prepravnej služby príjmový pokladničný
doklad o výške úhrady za túto službu.
3. Výška úhrady Obce Opatovce za prepravnú službu poskytovateľovi je:

50% z celkovej sumy za poskytnutú prepravnú službu prijímateľovi sociálnej služby.

Zmeniť:

pôvodné

Čl. IV

Záverečné ustanovenia

Nové

Čl. V

Záverečné ustanovenia

Ostatné znenie VZN ostáva nezmenené.

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o úhrade za sociálnu službu na území obce Opatovce schválilo Obecné
zastupiteľstvo v Opatovciach dňa 07.11.2018 uznesením č.52/2018 a nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

V Opatovciach, dňa 22.10.2018

Janka Horňáková
starostka obce Opatovce

dňa

1. Návrh Dodatku č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci
Opatovce

23.10.2018

2. Návrh Dodatku č. 1 k VZN zvesený z úradnej tabule v obci
Opatovce

07.11.2018

3. Dodatku č. 1 k VZN schválený obecným zastupiteľstvom 07.11.2018

4. Dodatku č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Opatovce 12.11.2018

5. Dodatku č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňom 27.11.2018


