MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017 o sociálnych službách

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 11 / 2019, zo dňa
07.03.2019

Účinnosť: pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hornom v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, úprav,
zmien a doplnkov a podľa zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o sociálnych službách) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len
VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych službách.
VZN č. 3/2017 o sociálnych službách sa mení a dopĺňa takto:
§ 15 ods.7 znie:
Úhrada za služby poskytované v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je:

Poskytovanie sociálnej
služby

Paušálny poplatok
€/mesiac

Odborne činnosti
-

Bežné úkony
starostlivosti o dieťa

62,-

-

Výchova

52,Obslužné činnosti

-

Stravovanie
/raňajky, desiata,
obed, olovrant/

Podľa platnej stravnej
jednotky
materskej školy

-

Vecné plnenie
spojené
s poskytovaním
soc.sl.

46,-

Ďalšie činnosti
-

Záujmová činnosť

Úhrada v €/mesiac

40,-

200,-

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
v Žiari nad Hronom č. 11 /2019 zo dňa 07.03.2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.

2. Primátor mesta Žiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2017 o sociálnych službách

Mgr. Peter Antal
primátor v.r.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na
e-mail: maria.simegova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie,
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak
nie sú zdôvodnené.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: .05.02.2019
do: .20.02.2019
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od: 12.03.2019
do: 26.03.2019

