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Obecné zastupiteľstvo v Novoti podľa ust. par. 6 ods. 1, par. 11 ods. 4 písm. d) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na zákon
č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov vydáva tento
Dodatok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 o určení postupu, podmienok a výške
úrady za poskytované sociálne služby
schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Novoť dňa 22. 6. 2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 (ďalej len „VZN“) o určení postupu, podmienok
a výške úhrady za poskytované sociálne služby :
V § 4 sa mení v celom texte:
Lekárska posudková činnosť sa mení na zdravotná posudková činnosť,
Posudzujúci lekár sa mení na posudzujúci zdravotnícky pracovník,
Lekársky posudok sa mení na zdravotný posudok.

V § 6 ods. 1 sa vypúšťa:
Najmenej vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených
s poskytovaním tejto opatrovateľskej služby v obci za predchádzajúci rozpočtový rok,
v prepočte na mesiac a na prijímateľa opatrovateľskej služby a na počet hodín.

V § 7 sa mení:
ods.1: Pôvodný text:
Po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne
z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu,
sa ruší a nahrádza sa novým textom:
Po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne
z jeho príjmu najmenej 1,4 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
osobu.
ods. 5: Pôvodný text:
Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich
príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby, rodičom alebo deťom po
zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku sumy životného
minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu,
sa ruší a nahrádza sa novým textom:

Ak podľa odseku 1 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a zaopatrené
plnoleté deti, ak sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby,
rodičom alebo zaopatreným plnoletým deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí
mesačne zostať 1,65 násobku sumy životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť
s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2012 ostávajú v platnosti.
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