Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úľany č. 9 /2020
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v Komunitnom centre a v Stredisku osobnej
hygieny vo Veľkých Úľanoch

Obecné zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa : 9.12.2020
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce a CUET dňa :
23.11.2020-8.12.2020
Prijaté VZN je zverejnené na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce a CUET dňa :10.12.2020 – 25.12.2020

Obec Veľké Úľany na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona NR SR
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
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Veľké Úľany č. 9/2020
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v Komunitnom centre a v Stredisku osobnej
hygieny vo Veľkých Úľanoch
Čl. I
Základné ustanovenia
.

Komunitné centrum Veľké Úľany, sídlom J.A. Komenského 526, Veľké Úľany je zriadené
v súlade s § 24d zákona č. 488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, Obcou Veľké
Úľany za účelom poskytovania sociálnych služieb.
Komunitné centrum nemá právnu subjektivitu, je organizačnou súčasťou Obecného úradu vo
Veľkých Úľanoch.
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) podrobnosti o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,
b) spôsob určenia a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom
centre vo Veľkých Úľanoch (ďalej len „komunitné centrum“).
Čl. II.
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb
1.
2.

Obec Veľké Úľany poskytuje sociálne služby v komunitnom centre bez vydania
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
Prijímateľmi sociálnej služby v komunitnom centre sú fyzické osoby s trvalým pobytom
v obci Veľké Úľany, prioritne obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity, občania
v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, pre ktoré sa
vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately, plnoleté fyzické
osoby, rodiny ohrozené sociálnym vylúčením, seniori, mamičky na rodičovskej
dovolenke, dlhodobo nezamestnaní, osoby s ŤZP.

3. V komunitnom centre
a) sa poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa
do a zo školy a školského zariadenia,
b) sa vykonáva preventívna aktivita,
c) sa zabezpečuje záujmová činnosť,
d) sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

4.
5.
6.

Činnosti uvedené v ods. 3 tohto článku sa poskytujú ambulantnou formou aj terénnou
formou.
Sociálna služba sa maloletým deťom poskytuje len na základe písomného súhlasu
zákonného zástupcu dieťaťa.
O poskytnutí sociálnej služby vedie komunitné centrum evidenciu prijímateľov sociálnej
služby.

Čl. III.
Úhrada za poskytovanie sociálnej služby
Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne, v pracovných dňoch v čase od 08,00
hod. do 15,00 hod.

Čl. IV.
Stredisko osobnej hygieny
Základné ustanovenia

1. Stredisko osobnej hygieny nachádzajúce sa v budove Komunitného centra Veľké Úľany,
sídlom Komenského č. 526, Veľké Úľany je zriadené v súlade s § 60 zákona č. 488/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, Obcou Veľké Úľany za účelom poskytovania
sociálnych služieb.
2. Cieľom služieb poskytovaných v stredisku osobnej hygieny KC je vytvoriť podmienky na
vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny pre obyvateľov, ktorí sú na túto službu
odkázaní.
3. Stredisko osobnej hygieny nemá právnu subjektivitu, je organizačnou súčasťou Obecného
úradu vo Veľkých Úľanoch.
4. V stredisku osobnej hygieny sa sociálne služby poskytujú celoročne, a to ambulantnou
formou.
Čl.V.
Rozsah poskytovaných sociálnych služieb v stredisku osobnej hygieny
1. V zmysle uvedeného zákona sa vytvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickým osobám, ktoré:
1.nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
2.majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo

3.dovŕšili dôchodkový vek.
Vytvorenie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny zahŕňa aj
poskytnutie základných hygienických potrieb fyzickej osobe, ktorá si ich nevie alebo nemôže
zabezpečiť v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti.
2. V stredisku osobnej hygieny sa sociálna služba bude poskytovať ambulantnou formou
celoročne ako podporná sociálna služba.
3. Na vykonanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny v stredisku osobnej hygieny bol
stanovený čas 15 minút.
Čl. VI.
Cenník za poskytovanie služieb v stredisku osobnej hygieny
1. Sprchovanie (15 min.)

0,50 €/osoba

2. Poskytnutie uteráka

0,30 €/osoba

3. Poskytnutie mydla/šampónu

0,20 €/osoba

Čl. VII
Spôsob a podmienky úhrady za poskytnutie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
1.Poplatok za poskytnutú sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny bude uhradený
v hotovosti do rúk zodpovedného pracovníka.
2.Klientovi bude vydaný príjmový doklad o uskutočnení platby.

Čl. VIII.
Záverečné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Veľké Úľany č. 9/2020 o poskytovaní sociálnych
služieb, spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Komunitnom centre a Stredisku osobnej
hygieny bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch dňa
9.12.2020, uznesením č. 97-OZ/2020 bod č. 13.
Účinnosť nadobúda 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Veľké Úľany.

Vo Veľkých Úľanoch dňa:10.12.2020
Ing. František Gőgh, DBA
Starosta obce

