Dodatok č. 4/2012 VZN č. 2/2009
platnosť: od 30.08.2012
účinnosť: od 01.11.2012

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
O poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne
služby č. 2/2009
v znení dodatku č. 1/2010 zo dňa 25. marca 2010,
dodatku č. 2/2011 zo dňa 28. apríla 2011
a dodatku č. 3/2011 zo dňa 30. júna 2011

č. 4/2012
Mesto Svit v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva tento
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 2/2009 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za sociálne služby zo dňa 26.03.2009 v znení jeho Dodatku č. 1/2010 zo dňa
25.03.2010, Dodatku č. 2/2011 zo dňa 28.04.2011 a Dodatku č. 3/2011 zo dňa 30.06.2011 sa mení
a dopĺňa takto:
1. V Článku 4 § 6 sa mení a znie:
„§ 6
Výška úhrady
1. Výška úhrady v ZOS za:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
b) ošetrovateľskú starostlivosť
c) ubytovanie
d) stravovanie
režijné náklady
e) dovoz stravy

€ 1,18
€ 0,80
€ 2,70
€ 2,95 - € 6,90
€ 0,35
€ 0,25

2. Mesačná úhrada klienta v Zariadení opatrovateľskej služby sa určí ako násobok súčtu denných
sadzieb za stavovanie, bývanie, ošetrovateľskú starostlivosť, pomoc pri odkázanosti na pomoc
inej fyzickej osoby a dovoz stravy podľa počtu dní v mesiaci.
3. Prijímateľ sociálnej služby – klient v ZOS neplatí úhradu za ošetrovateľskú starostlivosť, pomoc
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, stravovanie a dovoz stravy v čase jeho
neprítomnosti okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené
inou osobou.
4. Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 71, ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov, spojené s poskytovaním sociálnej služby, sa určujú
sumou 18,84 €/deň.“
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2. V Článku 4 § 10 sa mení a znie:
„§ 10
Výška úhrady
1. Výška úhrady v ZOS – denný stacionár za:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
d) stravovanie
režijné náklady
c) dovoz stravy
d) dovoz klienta ráno z domácnosti
e) odvoz klienta do domácnosti /do 15.00 hod./

€ 2,50
€ 2,80 - € 6,07
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,35
€ 0,35

2. Mesačná úhrada klienta v Zariadení opatrovateľskej služby – denný stacionár sa určí ako
násobok súčtu denných sadzieb za stavovanie, pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby a dovoz stravy a dovoz a odvoz klienta podľa počtu dní v mesiaci.
3. Prijímateľ sociálnej služby - klient v ZOS dennom stacionári neplatí úhradu za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby v čase jeho neprítomnosti pre chorobu, lekárske
vyšetrenie, čo je dokladované lekárskym potvrdením.
4. Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 71, ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov, spojené s poskytovaním sociálnej služby, sa určujú
sumou € 15,57.“
Čl. II
1. Tento Dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 15.08.2012 a zvesený dňa 30.08.2012.
Tento Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svite na svojom zasadnutí dňa 30.08.2012,
uznesením č. 96/2012.
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.11.2012.

Vo Svite dňa 31.08.2012

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:

dňa : 15.08.2012
•

pečiatka

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

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

dňa : 31.08.2012

pečiatka

podpis: .................................
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•

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta :

dňa : 17.09.2012

•

pečiatka

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

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť

dňa : 01.11.2012

pečiatka

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