Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN).

Všeobecné záväzné nariadenie
Obce Betlanovce
č. 4/2018
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby
Čl. 1
Účel a predmet VZN
1. Týmto VZN sa vymedzuje druh a rozsah poskytovanej sociálnej služby obcou Betlanovce,
ako verejným poskytovateľom sociálnych služieb podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) a v súlade s
ustanovením §72 ods. 2 „ zákona“.
2. Týmto VZN sa ustanovujú podmienky na základe, ktorých obec Betlanovce pri výkone
samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje služby pre občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu
službu a stanovuje sa výška a spôsob úhrady za poskytovanie sociálnej služby.
3. Sociálne služby poskytované obcou Betlanovce v zmysle „zákona“ sú služby na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého
zdravotného stavu, nepriaznivej sociálnej situácie v rodine alebo z dôvodu dovŕšenia veku.
4. Obec Betlanovce poskytuje opatrovateľskú službu.
Čl. 2
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje terénnou formou v prirodzenom prostredí fyzickej
osoby s trvalým pobytom na území obce Betlanovce.
2. Rozsah opatrovateľskej služby je stanovený stupňom odkázanosti a poskytuje sa osobe,
ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o domácnosť a
základných sociálnych aktivitách.
3. Opatrovateľskú službu obec Betlanovce zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera
– Spišskej katolíckej charity so sídlom v Spišskej Novej Vsi, pričom výšku a spôsob úhrady
pre prijímateľov opatrovateľskej služby, stanovuje poskytovateľ opatrovateľskej služby na
zmluvnom základe s prijímateľom opatrovateľskej služby. Obec Betlanovce bude prispievať
zmluvnému partnerovi na opatrovateľskú službu vo výške časti oprávnených nákladov,
dohodnutej v zmluve medzi obcou Betlanovce a Spišskou katolíckou charitou so sídlom v
Spišskej Novej Vsi.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia
1. Obecné zastupiteľstvo v Betlanovciach si vyhradzuje právo poskytnutia aj iných
jednorázových príspevkov pre občanov s vekom nad 62 rokov s trvalým pobytom na
území obce Betlanovce na činnosť alebo služby nad rámec tohto VZN, ktoré budú
smerovať k zlepšeniu zdravotných a sociálnych podmienok.
O týchto príspevkoch rozhodne obecné zastupiteľstvo samostatným rozhodnutím
formou uznesenia.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Betlanovciach dňa 07.08.2018 uznesením číslo: 42/08/2018. Pri hlasovaní bola
splnená podmienka hlasovania o jeho prijatí minimálne 3/5 väčšiny prítomných
poslancov.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli obce a
webovom sídle obce.
4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 9/2004.
5. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce od
16.07.2018 do 02.08.2018

Beata Kopčáková
starostka
V Betlanovciach dňa: 07.08.2018
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