Dodatok č. 1/2017 VZN č. 6/2016
platnosť: od 25.05.2017
účinnosť: od 10.06.2017

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne
služby č. 6/2016
č. 1/2017
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. 6/2016 o poskytovaní sociálnych
služieb a úhradách za sociálne služby zo dňa 26.05.2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 4, § 6 sa ods. 1 mení a znie:
„1. Výška úhrady v ZOS:
Odborné činnosti:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
b) ošetrovateľská starostlivosť
c) sociálne poradenstvo
d) sociálna rehabilitácia
Obslužné činnosti:
e) ubytovanie (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne)
f) stravovanie
režijné náklady
Ďalšie činnosti:
g) dovoz stravy
h) úschova cenných vecí

€ 1,20
€ 0,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,70
€ 5,13 - € 6,15
€ 0,35
€ 0,25
€ 0,00“

2. V čl. 4, § 6 sa ods. 3 mení a znie:
„3. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti v čase jeho
neprítomnosti ak je poskytovanie starostlivosti v ZOS Svit, ul. Kpt. Nálepku 42 prerušené
z dôvodu poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení okrem úhrady za
ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou osobou.“
3. V čl. 4, § 6 sa ods. 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 € 22,23 / deň.“
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4. V čl. 4, § 7 sa ods. 4 mení a znie:
„4. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou je
poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať celodenné stravovanie, za ktoré sa považujú
raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte a pri
výživovej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ sociálnej služby je povinný odobrať v rámci tejto
sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo musí byť obed alebo večera.“
5. V článku 4, § 7 sa vypúšťa ods. 5.
Doterajší ods. 6 sa označuje ako ods. 5.
6. V čl. 4, § 8 sa ods. 5 mení a znie:
„5. Pri odbere stravy prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za dovoz stravy vo výške € 0,25.“
7. V čl. 4, § 9 sa ods. 1 mení a znie:
„1. V Zariadení opatrovateľskej služby – denný stacionár pre dospelých s denným pobytom sa
poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej
stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu
v zariadení len na určitý čas počas dňa.“
8. V čl. 4, § 9 sa ods. 2 mení a znie:
„2. V dennom stacionári sa:
a) poskytuje:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo,
- sociálna rehabilitácia,
- stravovanie,
b) zabezpečuje:
- rozvoj pracovných zručností,
- záujmová činnosť.“
9. V čl. 4, § 10 sa ods. 1 mení a znie:
„1. Výška úhrady v ZOS s denným pobytom:
Odborné činnosti:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
b) sociálne poradenstvo
c) sociálna rehabilitácia
d) rozvoj pracovných zručností
Obslužné činnosti:
e) stravovanie
režijné náklady
Ďalšie činnosti:
f) dovoz stravy
g) dovoz klienta ráno z domácnosti
h) odvoz klienta do domácnosti /do 15.00 hod./
i) záujmová činnosť

€ 0,53
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,43 - € 4,11
€ 0,25
€ 0,25
€ 0,35
€ 0,35
€ 0,00“

10. V čl. 4, § 10 sa ods. 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 € 4,44 / deň.“
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11. V čl. 4, sa § 10 dopĺňa o ods. 5, ktorý znie:
„5. Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s poskytovaním
stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať stravovanie, ktoré zahŕňa
raňajky, desiatu, obed, a olovrant. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou
sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby
aspoň jedno jedlo denne.“
12. V čl. 4, § 11 sa vypúšťajú ods. 4 a 5.
13. V čl. 4, § 12 sa ods. 5 mení a znie:
„5. Pri odbere stravy prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za dovoz stravy vo výške € 0,25.“
Ostatný text VZN ostáva nezmenený v platnosti.
Čl. II
1. Tento dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 09.05.2017 a zvesený dňa 25.05.2017.
Tento dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 25.05.2017
uznesením č. ...../2017.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť 10. júnom 2017.
Vo Svite dňa 09.05.2017
Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit
Doložky :
1. Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:
dňa : 09.05.2017

pečiatka

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

2. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bolo po jeho schválení mestským
zastupiteľstvom vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta :
dňa : 26.05.2017

pečiatka

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

3. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta :
dňa : 12.06.2017

pečiatka

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

4. Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť
dňa : 10.06.2017

pečiatka

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

-3-

