D o d a t o k č. 1
K Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016
Obce Trenčianska Teplá
o poskytovaní sociálnych služieb na území obce

Obec Trenčianska Teplá na základe § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami zákona
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 (ďalej sociálny zákon)
vydáva

dodatok

č. 1

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. l/2016 Obce Trenčianska Teplá
o poskytovaní sociálnych služieb na území obce,
ktorým sa mení a dopĺňa:

I.
Článok 5
Poskytovanie opatrovateľskej služby
9. Úhrada za opatrovateľskú službu je stanovená vo výške 0,70 € za jednu hodinu opatrovateľskej
služby.
Článok 8
Ubytovanie
4. Denná sadzba úhrad za užívanie l m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,30 €, pričom
v tejto sadzbe sú výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, za užívanie
vybavenia obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia a príslušenstva,
vecné plnenia spojené s bývaním. Mesačná sadzba je zaokrúhlená na celé eurá nahor.
5. Výška úhrady na bývanie podľa výmery izieb:
 jednoposteľová izba č. 1 – 72 €,
 jednoposteľová izba č. 2 – 119 €,
 jednoposteľová izba č. 3 – 113 €,
 dvojposteľová izba č. 4 – 170 €,
 jednoposteľová izba č. 5 – 106 €,
 dvojposteľová izba č. 6 – 170 €.
Článok 10
Obslužné činnosti
1. Úhrada za obslužné činnosti, ktorými sú upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje na 40 € mesačne.

Článok 11
Ďalšie činnosti
1. Úhrada za ďalšie činnosti, ktorými je nákup, sa stanovuje na 8 €/mesiac.
Dopĺňa sa bod:
2. Klienti zariadenia môžu používať v izbách elektrické spotrebiče, pričom výška úhrady za
nadštandardné služby sa určuje nasledovne:
a) užívanie televízora – 3 €/mesiac,
b) užívanie chladničky – 3 €/mesiac,
c) užívanie rádia – 1 €/mesiac,
Článok 13
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni
3. Stravná jednotka je stanovená v závislosti od výšky nákladov na nákup potravín v nadväznosti
na odporúčané výživové dávky schválená aktuálnym všeobecne záväzným nariadením
o organizácii, príspevkoch a zabezpečení výchovy a vzdelávania v školách a školských
zariadeniach v pôsobnosti obce, pričom rozdiel v režijných nákladoch na jednu stravnú jednotku
bude hradený z rozpočtu obce podľa skutočne odobratých jedál v príslušnom mesiaci.
II.
1. Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.

Ing. Milan B e r e c
starosta obce
Vyvesené vo vývesnej skrinke dňa 1. 6. 2018
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 20. 6. 2018

