Dodatok č. 1/2011 VZN č. 3/2007

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
č. 3/2007
o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu
osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite
ul. Štúrova č. 46
č. 1/2011
Mesto Svit v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom 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
vydáva tento
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní
žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova 46
sa mení a dopĺňa takto:
1. V úvodnej časti sa text „zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien
a doplnkov“ nahrádza textom „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“.
2. V § 1, ods. 2. sa text „zákona č. 195/1998 Z. z.“ nahrádza textom „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“.
3. V § 1, ods. 3. sa text „zákona č. 195/1998 Z. z.“ nahrádza textom „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“.
4. V § 2 odsek 1., písm. a/ znie:
„a/ občanovi, ktorý je poberateľom starobného, predčasného starobného, vdovského alebo
invalidného dôchodku,“
5. § 2 odsek 1. sa dopĺňa o písm. f/, ktoré znie:
„f/ občanovi s trvalým pobytom v meste Svit v krízovej sociálnej situácii resp. z iných vážnych
dôvodov. Krízová sociálna situácia je pre toto VZN ohrozenie života alebo zdravia fyzickej
osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie.“
6. § 2 odsek 3. znie:
„3. Občan, ktorý požiada o pridelenie bytu osobitného určenia musí byť odkázaný na
opatrovateľskú službu v zmysle 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,
mimo občana posudzovaného podľa § 2, ods. 1, písm. f/ tohto VZN“
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7. § 3 odsek 1., prvé dve vety znejú:
„1. Pri riešení sociálnej núdze občana nájmom bytu v dome osobitného určenia poskytnutím
sociálnej služby dlhodobo resp. trvalo sa prihliada na príjmové a majetkové pomery žiadateľa.
Majetkové pomery žiadateľa a jeho spoluúčasť na riešení jeho sociálnej situácie sú stanovené
formou jednorázového príspevku:
byt typu A: 132,- €,
byt typu B: 232,- €,
byt typu C: 298,- €,
byt typu D: 497,- €.“
8. V § 4, ods. 4. sa text „v zmysle § 23, ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.“ nahrádza textom „v zmysle § 3,
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov“.
9. V § 5, ods. 1. sa text „prostredníctvom MsPBHaS vo Svite a MsPBHaS odovzdá pridelený byt.“
nahrádza textom „prostredníctvom BP Svit, s.r.o. Svit a BP Svit, s.r.o. Svit odovzdá pridelený byt.“.
10. V § 6, ods. 1. sa text „zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších zmien a
doplnkov“ nahrádza textom „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“.
Čl. II
1. Tento Dodatok VZN Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu
osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova 46 bol vyvesený na
pripomienkovanie dňa 14.09.2011 a zvesený dňa 29.09.2011 bez pripomienok občanov. Tento
Dodatok VZN Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného
určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova 46 schválilo MsZ vo Svite na svojom
zasadnutí dňa 29.09.2011 uznesením č. 136/2011.
2. Tento Dodatok VZN Mesta Svit č. 3/2007 o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu
osobitného určenia v Dome opatrovateľskej služby vo Svite ul. Štúrova 46 nadobúda účinnosť 15.
dňom po jeho vyvesení (publikovaní), t.j. dňa 15.10.2011.

Vo Svite dňa 30.09.2011

PaedDr. Rudolf Abrahám, v.r.
primátor mesta Svit

Doložky :
•

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

dňa : 14.09.2011
•

pečiatka

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

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

dňa : 30.09.2011

pečiatka

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

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

dňa : 17.10.2011

•

pečiatka

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

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť

dňa : 15.10.2011

pečiatka

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