Dodatok č. 5/2020 k VZN Mesta Svit č. 6/2018
platnosť: od 16.12.2020
účinnosť: od 01.02.2021

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne
služby č. 6/2018
č. 5/2020
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, Dodatku č. 3/2019 zo dňa 12.12.2019 a Dodatku
č. 4/2020 zo dňa 28.05.2020, sa mení takto:
1. V čl. 4, § 6 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„6. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí prijímateľovi sociálnej služby pitný režim. Úhradu za pitný
režim prijímateľ sociálnej služby uhrádza súbežne s úhradou za poskytovanú sociálnu službu na
základe skutočne vynaložených a preukázaných nákladov za pitný režim.“
2. V čl. 4, § 10 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„6. Poskytovateľ sociálnej služby zabezpečí prijímateľovi sociálnej služby pitný režim. Úhradu za pitný
režim prijímateľ sociálnej služby uhrádza súbežne s úhradou za poskytovanú sociálnu službu na
základe skutočne vynaložených a preukázaných nákladov za pitný režim.“
3. V čl. 5, § 13 sa ods. 6 mení a znie:
„6. 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
€ 0,60 / hod.
Ostatný text VZN ostáva nezmenený v platnosti.
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Čl. II
1. Tento dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 27.11.2020 a zvesený dňa 15.12.2020.
Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 15.12.2020
uznesením č. 184/2020.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 01. februárom 2021.
Vo Svite dňa 16.12.2020.
Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit
Doložky :
1. Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:
dňa : 27.11.2020

pečiatka

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

2. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bolo po jeho schválení mestským
zastupiteľstvom vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta :
dňa : 16.12.2020

pečiatka

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

3. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta :
dňa : 01.02.2021

pečiatka

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

4. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť
dňa : 01.02.2021

pečiatka

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