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Účinnosť: pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hornom v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 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 VZN)
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych službách.
Článok I
VZN č. 3/2017 o sociálnych službách sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 odsek 1, písmeno c), znie:
„podporné služby, ktorými je odľahčovacia služba, stredisko osobnej hygieny a
práčovňa“.
2. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Stredisko osobnej hygieny
V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
3. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Práčovňa
V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

4. Nadpis § 13 sa premenuje a celý upravený nadpis znie takto:
§ 13
Výška úhrady za opatrovateľskú službu, za pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, za
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, za základné
sociálne poradenstvo a podporné služby.

5. V § 13 sa za bod 7 dopĺňa bod 8, ktorý znie takto:

„8. Výška úhrady za využitie služieb práčovne – pranie, žehlenie a údržba bielizne
a šatstva je stanovená takto:
1 náplň práčky = 1,00 € s tým, že občan používa svoj vlastný prací prostriedok.“

Článok II
1. Doterajšie paragrafy - § 10 až § 14 VZN č. 3/2017 o sociálnych službách sa
označujú ako § 12 až § 16.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 120/2017 zo dňa 11. 12. 2017 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.
3. 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.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 24.11.2017
do: 08.12.2017
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 13.12.2017
do: 27.12.2017

