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UZNESENIE  MESTSKÉHO  ZASTUPITEĽSVA  V  ŽILINE


Uznesenie č. ________/2009

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

schvaľuje

 Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy
                                      





































Dôvodová správa


k návrhu všeobecne záväzného nariadenia , ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby , úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy.


	Mesto Žilina má dobre zabehnutú opatrovateľskú službu, ktorej poskytovanie je v súčasnosti obohatené možnosťou vybrať si subjekt, ktorý bude službu po podaní žiadosti poskytovať. O túto službu je trvalý záujem, nakoľko dáva občanom možnosť žiť vo vlastnej domácnosti aj po strate sebestačnosti. Opatrovateľská služba a dovoz stravy sa poskytuje priemerne 430 občanom mesta. O dovoz obedov je taký záujem, že nie je možné ho uspokojiť a vytvára  sa poradovník žiadateľov. 
Zmenu všeobecne záväzného nariadenia si vynútila nová právna úprava – vydanie zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Týmto zákonom sú určené podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a je ním stanovená povinnosť mesta určiť si úhrady za opatrovateľskú službu.

Článok 1 všeobecne záväzného nariadenia  vysvetľuje základné podmienky a zákonné ustanovenia, podľa ktorých sa opatrovateľská služba poskytuje.

Článok 2  určuje , ako sa  stanovuje  rozsah služby a úhrada za ňu. Rozsah služby sa určuje v hodinách. Zaoberá sa tiež podmienkami, spôsobom a termínom zaplatenia služby. V zmysle nového zákona je možné žiadať úhradu až do výšky ekonomicky oprávnených nákladov. Cena jednej hodiny služby je navrhovaná na 1,4 € , pričom je možné priznať službu s najmenším úsekom pol hodiny . Úkony potrebné na prežitie - základné úkony sebaobsluhy nie sú spoplatnené. Až ďalšie úkony starostlivosti o domácnosť a spoločenské aktivity podliehajú úhrade, a aj tu je nutné dodržať zákon a žiadať úhradu len z príjmu nad hranicu 1,3 násobku životného minima.

V článku 3 sa zameriavame na poskytovanie stravy , ktorá je v zákone definovaná ako donáška stravy  a v prípade Mesta Žilina sa tým rozumie dovoz obeda autom, ako aj donáška ručne, prostredníctvom opatrovateľky. 
Sú navrhnuté dva spôsoby donášky stravy :
1.Občanom posúdeným ako odkázaným na sociálnu službu najmenej v skupine II.  
2.Občanom – dôchodcom zdravotne postihnutým, alebo s nepriaznivým zdravotným stavom po potvrdení lekára /bez posudku/.

Pre rok 2009 je schválený rozpočet na opatrovateľskú službu vo výške 658 070 € (19 825 000 Sk), čo by z hľadiska potrieb na služby podľa nového zákona o sociálnych službách z terajšieho zákona malo postačovať.

Nakoľko všetky sociálne služby sa od účinnosti nového zákona dostávajú na úplne novú platformu, znamená to mnohé zmeny aj pre opatrovateľskú službu. Očakávame, že občanom prinesie pozitíva, ktoré možno v prvom období nie je možné oceniť, ale čas kvalitu nového zákona preverí.
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy bol prerokovaný Mestskou radou v Žiline dňa 8.4.2009, ktorá odporučila mestskému zastupiteľstvu všeobecne záväzné nariadenie schváliť.
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NÁVRH

Všeobecne záväznéHO nariadeniA

č. ...../2009,

ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy 



Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona 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 toto všeobecné záväzné nariadenie, 

ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada donášky stravy.


Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa upravujú niektoré podmienky poskytovania niektorých sociálnych služieb a to opatrovateľskej služby podľa ustanovenia § 41 zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby a podmienky a úhrady donášky stravy.

	Sociálna služba sa poskytuje na základe zmluvy o poskytnutí sociálnej služby podľa § 74 zákona po vydaní posudku o odkázanosti  a rozhodnutia o odkázanosti na službu.

 








Článok 2
Poskytovanie opatrovateľskej služby a úhrada za opatrovateľskú službu


	Rozsah úkonov na základe lekárskej a sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto Žilina v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
	Úkony starostlivosti o svoju domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad sú úkony, ktoré sa platia podľa dohodnutého času. Za  1 hodinu služby je úhrada 1,4 € . Najmenšia časť poskytovania platenej služby je 30 minút.


	Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za poskytovanie služieb podľa § 72 ods. 7 zákona o sociálnych službách.  


Celkovú úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu je nutné zaplatiť             najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti v pokladni Mestského úradu Žilina, poštovou poukážkou, alebo poukázaním platby z osobného účtu. Pri každom type platby sa vždy používa pridelený variabilný symbol.


Článok 3
Podmienky a úhrada donášky stravy

Donáška stravy § 18 ods. 1 písm. c) zákona 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 sa podľa potreby prizná všetkým prijímateľom sociálnej služby § 3 ods. 2 zákona 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



	, ktorí pri posúdení lekárom boli uznaní  ako občania s odkázanosťou na pomoc inej fyzickej osoby.


	Donáška stravy, ak to dovolia kapacitné možnosti Mesta Žilina, sa prizná aj iným občanom, ktorí splnia obe  stanovené podmienky : 

	sú dôchodcovia
	preukážu  sa potvrdením lekára o neschopnosti  chodiť sa stravovať do jedálne osobne. 


	Mesto Žilina poskytuje donášku stravy vo forme dovozu obeda.


	Za dovoz obeda sa platí poplatok splatný na konci každého kalendárneho mesiaca a to:

	za jeden obed v obedári .............................0,33 €
za dva obedy v jednom obedári..................0,50 €



Článok 4
Osobitné ustanovenie

Právne vzťahy, neupravené týmto nariadením, sa spravujú príslušnými     ustanoveniami zákona o sociálnych službách.

  
Článok 5
Záverečné ustanovenie


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 3/2007 je účinné do 31.12.2010.

	Poskytovanie sociálnych služieb priznaných do 31.12.2008 sa posudzuje  podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 3/2007 až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona, odkedy sa budú posudzovať podľa tohto nariadenia. 

	Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa.................... 


	Toto nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta, a nadobúda účinnosť dňom .........................................





									      Ivan  H a r m a n 
								            primátor  mesta  Žilina


























