Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 10/2011,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2009
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
na území mesta Komárno v znení VZN č. 4/2010

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona a § 11 ods.1 písm. g)
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno č. 2/2009 o poskytovaní
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby na území mesta Komárno
sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V § 2 ods. 1 sa za slovami „opatrovateľskú službu,“ vypúšťajú slová „na prepravnú
službu,“
2. V § 5 ods. 7 znie:
„(7) Ak občan žiada o zvýšenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby uvedeného
v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný písomne doručiť
žiadosť o zvýšenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby aj s doložením
nového lekárskeho nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby
a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo zdravotnej dokumentácie pre účel
opätovného lekárskeho posúdenia“.
3. V § 5 sa vkladá nový ods. 8, ktorý znie:
„(8)Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana v pracovných
dňoch a to v čase od 7.00 do 15.00 hod“.
4. V § 5 doterajší ods. 8 sa označuje ako ods. 10.
5. V § 5 ods. 9 za slovom „poskytovať “ sa vypúšťa slovo „aj“.
6. V § 5 sa vkladá nový ods. 11, ktorý znie:
„(11)Ak prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba,
opakovane znevažuje alebo inak útočí na osobu opatrovateľa, poskytovateľ ukončí
výkon opatrovateľskej služby odstúpením od zmluvy.“
7. V § 5 doterajší ods. 10 sa označuje ako ods. 12.
8. § 6 VZN vrátane nadpisu znie:
„§ 6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu :
a) pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste výška úhrady za 1 hodinu
opatrovateľskej služby je 0,50 eur,
b) pre fyzickú osobu s prechodným pobytom v meste výška úhrady za 1 hodinu
opatrovateľskej služby je 1,50 eur.
(2) Úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,50 eur.“

9.

V § 7 sa vypúšťa ods. 2 a 3.

10. V § 7 doterajší ods. 4 sa označuje ako ods. 2.
11. K § 8 ods. 2 písm. b) sa vkladá nová poznámka pod čiarou 1a, ktorá znie:
„1a § 26 zákona č. 448/2008 Z.z.“.

12. V § 13 ods. 2 znie:
„(2)Úhrada za obed je stanovená VZN č. 7/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa
v materských školách a školských klubov detí, o výške príspevku v základnej
umeleckej škole a o čiastočnej úhrade nákladov v centre voľného času a školských
jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno v znení neskorších
dodatkov podľa prílohy č. 3.“
13. V § 13 ods. 3 za slovom „výške“ sa „0,35“ nahrádza „0,50“.
14. V § 15 ods. 4 znie:
„(4) Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob
úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená
podľa § 4 tohto VZN v súlade s VZN číslo 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach
poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre
seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno.“
15. V poznámke pod čiarou č. 10 za „§ 4“ sa vypúšťajú slová „ods. 6“.
16. V § 15a ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.
17. V § 15a ods. 8 za slovami „jednorazovo, bez“ sa vypúšťajú slová „vydania rozhodnutia
o odkázanosti na prepravnú službu a“.
18. Za § 16 ods. 2 sa vypúšťa § 17.
19. Doterajší § 18 sa označuje ako § 17.
Článok 2
(1) Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne dňa 15. decembra 2011.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2012.

Komárno dňa 15. decembra 2011
MUDr. Anton Marek
primátor mesta

