Dodatok č. 4/2020 k VZN Mesta Svit č. 6/2018
platnosť: od 29.05.2020
účinnosť: od 13.06.2020

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne
služby č. 6/2018
č. 4/2020
Mesto Svit v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách“)
vydáva tento
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") Mesta Svit č. 6/2018 o poskytovaní sociálnych
služieb a o úhradách za sociálne služby zo dňa 26.4.2018 v znení Dodatku č. 1/2018 zo dňa
25.10.2018, Dodatku č. 2/2019 zo dňa 20.06.2019 a Dodatku č. 3/2019 zo dňa 12.12.2019, sa mení
takto:
1. V čl. 4, § 5 ods. 1 písm. e), f), g) sa mení a znie:
„e) ubytovanie
f) stravovanie
režijné náklady – tepelno-izolačné nádoby
g) dovoz stravy

3,50 €
6,14 €
0,48 €
0,35 €“

2. V čl. 4, § 5 ods. 1 sa za text „Ďalšie činnosti“ vkladajú nové písm., ktoré znejú:
„i) odvoz zo zariadenia – styk so spoločenským prostredím
j) dovoz do zariadenia - styk so spoločenským prostredím

0,25 €
0,25 €“

3. V čl. 4, § 5 sa ods. 2 mení a znie:
„2. Mesačná úhrada prijímateľka sociálnej služby sa určí ako násobok súčtu denných sadzieb za
stravovanie a dovoz stravy, bývanie, ošetrovateľská starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na
pomoc inej fyzickej osoby podľa počtu dní v mesiaci. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu
službu po ukončení mesiaca, v ktorom bola sociálna služba poskytovaná, do 5. dňa nasledujúceho
mesiaca. Platba bude uhrádzaná na základe vyúčtovania vo výške skutočných mesačných
nákladov na sociálnu v hotovosti vedúcej ZOS formou príjmového dokladu.“
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4. V čl. 4, § 5 odsek 4 sa mení a znie:
„4. Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72, ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z.
o sociálnych službách spojené s poskytnutím sociálnej služby, sa určujú sumou € 25,87 /deň.“
5. V čl. 4, § 6 odsek 1 sa mení a znie:
„1. Stravovanie v Zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje prijímateľom sociálnej služby a
zamestnancom zariadenia.“
6. V čl. 4, § 6 odsek 2 sa mení a znie:
„2. Stravovanie sa zabezpečuje odberom stravy od iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré
majú oprávnenie poskytovať alebo sprostredkovať stravovacie služby.“
7. V čl. 4, § 7 odsek 1 sa mení a znie:
„1. Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ZOS v
zmysle § 36 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 6,14 €, pričom sa poskytujú raňajky,
desiata, obed, olovrant, večera, druhá večera. Režijné náklady činia € 0,48 deň.“
8. Čl. 4, § 7 sa odsek 3 v celom rozsahu vypúšťa.
9. V čl. 4, § 7 sa doterajší ods. 4 označuje ako odsek 3.
10. V č. 4, § 7 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 4, ktorý sa mení a znie:
„ 4. Pri odbere stravy prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za dovoz stravy vo výške € 0,35/deň.“
11. V čl. 4, § 7 sa doterajší ods. 6 označuje ako odsek 5.
12. V čl. 4, § 9 sa v ods. 1 písm. a), f),g) mení a znie:
a) pomoc pri odkázanosti na sociálnu službu
f) stravovanie
režijné náklady – tepelno-izolačné nádoby
g) dovoz stravy

0,80 €
4,46 €
0,48 €
0,35 €“

13. V čl. 4, § 9 sa odsek 2 mení a znie:
„2. Mesačná úhrada prijímateľa sociálnej služby sa určí ako násobok súčtu denných sadzieb za
stravovanie a dovoz stravy, ošetrovateľskú starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby, odvoz a dovoz prijímateľa sociálnej služby do a zo zariadenia podľa počtu dní
v mesiaci. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu po ukončení mesiaca, v ktorom
bola sociálna služba poskytovaná, do 5. dňa nasledujúceho mesiaca. Platba bude uhrádzaná na
základe vyúčtovania vo výške skutočných mesačných nákladov na sociálnu v hotovosti vedúcej
ZOS formou príjmového dokladu.“
14. V čl. 4, § 9 sa odsek 4 mení a znie:
„4. Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72, ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách spojené s poskytnutím sociálnej služby, sa určujú sumou € 20,21 /deň.“
15. V čl. 4, § 10 sa odsek 1 mení a znie:
„1. Stravovanie v Zariadení opatrovateľskej služby – stacionár pre dospelých s denným pobytom sa
poskytuje prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom zariadenia.“
16. V čl. 4, § 10 sa odsek 2 mení a znie:
„2. Stravovanie sa zabezpečuje odberom stravy od iných právnických alebo fyzických osôb, ktoré
majú oprávnenie poskytovať alebo sprostredkovať stravovacie služby.“
17. V čl. 4, § 11 sa odsek 1 mení a znie:
„1. Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ZOS stacionár pre dospelých s denným pobytom v zmysle § 36 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách 4,46 €, pričom sa poskytujú raňajky, desiata, obed, olovrant. Režijné náklady činia € 0,48
deň.“
18. Čl. 4, § 11 sa odsek 3 v celom rozsahu vypúšťa.
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19. V čl. 4, § 11 sa doterajší ods. 4 označuje ako odsek 3.
20. V č. 4, § 11 sa doterajší odsek 5 označuje ako odsek 4, ktorý sa mení a znie:
„4. Pri odbere stravy prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za dovoz stravy vo výške € 0,35/deň.“
21. V čl. 4, § 11 sa doterajší ods. 6 označuje ako odsek 5.
22. V čl. 5, § 13 sa odsek 12 mení a znie:
„12. Priemerné bežné výdavky na 1 hodinu poskytovanej sociálnej služby prepočítané podľa § 77 ods.
1) a ods. 2) zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa určujú sumou € 7,10. Priemerné
bežné príjmy na 1 hodinu poskytovanej sociálnej služby prepočítané podľa § 77 ods. 1) a ods. 2)
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa určujú sumou € 0,74.“
Ostatný text VZN ostáva nezmenený v platnosti.
Čl. II
1. Tento dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 29.04.2020 a zvesený dňa 28.05.2020.
Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 28.05.2020
uznesením č. 54/2020.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 13. júnom 2020.
Vo Svite dňa 29.05.2020.
Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta Svit
Doložky :
1. Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:
dňa : 28.04.2020

pečiatka

podpis: ..................................

2. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bolo po jeho schválení mestským
zastupiteľstvom vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta :
dňa : 29.05.2020

pečiatka

podpis: .................................

3. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta :
dňa : 15.06.2020

pečiatka

podpis: ...................................

4. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť
dňa : 13.06.2020

pečiatka

podpis: ...................................
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