MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 12/2020

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

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 128/2020
zo dňa: 10.12.2020

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.
Článok I.
VZN č. 3/2017 o sociálnych službách sa mení a dopĺňa takto:
§ 15
Výška úhrady za opatrovateľskú službu, za prepravnú 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.
V § 15 bod 1 a 2 sa mení takto:
1. Úhrada za poskytované úkony opatrovateľskej služby:
 I. úkony sebaobsluhy vo výške
2,00 €/ hod.
 II. úkony starostlivosti o domácnosť vo výške
3,00 €/ hod.
 - s výnimkou úkonu – bežné upratovanie domácnosti (vysávanie, umývanie podlahy,
utieranie prachu, umývanie kúpeľne (vane, umývadlo ..) a WC
4,00 €/hod.
 III. základné sociálne aktivity vo výške
2,00 €/ hod.
 - s výnimkou úkonu sprievod na lekárske vyšetrenia
4,00 €/hod
 IV. potreba dohľadu v určenom čase
2,00/1 hod.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu fyzickej osoby, ak v okruhu spoločne posudzovaných
osôb je aj nezaopatrené dieťa:
- I. úkony sebaobsluhy vo výške
1,70 €/hod.
- II. úkony starostlivosti o domácnosť vo výške
3,00 €/ hod.
- III. základné sociálne aktivity vo výške
1,70 €/hod.
- IV. potreba dohľadu vo výške
1,70 €/hod.
Článok II.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 128/2020 zo dňa 10.12.2020 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

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 25.11.2020
do: 10.12.2020
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od: 18.12.2020
do: 01.01.2021

