Dodatok č. 2/2019 VZN Mesta Svit č. 6/2018
platnosť: od 21.06.2019
účinnosť: od 01.08.2019

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne
služby č. 6/2018
č. 2/2019
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 26.04.2018 v znení Dodatku č. 1/2018 zo dňa 25.10.2018 sa mení a
dopĺňa takto:
1. V čl. 3, § 3 sa ods. 2 písm. c) sa na konci vety vypúšťa:
„ – 6 mesiacov.“
2. V čl. 4, § 4 sa odsek 1 mení a znie:
„V ZOS sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej
fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť
opatrovateľskú službu terénnou formou. Je to pobytová forma sociálnej služby. Na účely adaptácie sa
uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby v dĺžke 1 mesiac. Dĺžka pobytu v ZOS po ukončení
adaptačného obdobia je 6 mesiacov, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby
nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Prijímateľovi sociálnej služby v ZOS možno
predĺžiť sociálnu službu aj na ďalšie obdobie, ak odkázanosť na sociálnu službu trvá.“
3. V čl. 4, § 5 odsek 1 písmeno e) sa mení a znie:
„ e) ubytovanie
3,00 €“
4. V čl. 4, § 5 odsek 5 sa mení a znie:
„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 € 22,96 /deň.“
5. V čl. 4, § 8 odsek 1 sa mení a znie:
“V ZOS s denným pobytom sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak
jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu terénnou formou. Je to ambulantná forma sociálnej služby. Na
účely adaptácie sa uzatvára zmluva o poskytovaní sociálnej služby v dĺžke 1 mesiac. Dĺžka pobytu v ZOS
s denným pobytom po ukončení adaptačného obdobia je 6 mesiacov, ak sa poskytovateľ sociálnej služby
s prijímateľom sociálnej služby nedohodne inak v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. Prijímateľovi
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sociálnej služby v ZOS s denným pobytom možno predĺžiť sociálnu službu aj na ďalšie obdobie, ak
odkázanosť na sociálnu službu trvá.“
6. V čl. 4, § 9 odsek 1 písmeno a) sa mení a znie:
„ a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby

0,70 €“

7. V čl. 4, § 9 odsek 5 sa mení a znie:
„Ekonomicky oprávnené náklady v zmysle § 72, ods. 2 a ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách spojené s poskytovaním sociálnej služby sa určujú sumou € 19,99 /deň.
8. V čl. 5, § 13 odsek 6 sa mení a znie:
„Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných
sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“) v hodinách podľa zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v určenom
čase € 0,51 / hod “.
9. V čl. 5, § 13 odsek 11 sa mení a znie:
„Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrad za poskytované sociálne služby sa použijú príslušné
ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní,
zákona č. 36/2015 Z.z. o rodine v znení neskorších zmien a predpisov, Občianskeho zákonníka č. 40/1964
Zb. v znení ich neskorších predpisov.
10. V čl. 5, § 13 odsek 12 sa mení a znie:
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 € 5,85. 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 € 0,51.
Ostatný text VZN ostáva nezmenený v platnosti.
Čl. II
1. Tento dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 4.6.2019 a zvesený dňa 20.06.2019. Tento
dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 20.06.2019 uznesením č.
75/2019.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 01.08.2019.
Vo Svite dňa 21.06.2019

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

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

dňa : 04.06.2019

pečiatka

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

dňa : 21.06.2019

pečiatka

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

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

dňa : 02.08.2019

pečiatka

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

4. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť

dňa : 01.08.2019

pečiatka

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