MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012
o sociálnych službách

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 97/ 2012
zo dňa: 29.11.2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v zmysle § 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. 448/2008 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, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/2012 o sociálnych
službách
Článok I
1. V § 10 sa vypúšťa bod 3.
Doterajší štvrtý až ôsmy bod sa označuje ako tretí až siedmy bod.
V bode 4 sa v „odseku 4“ nahrádza „v odseku 3“.
2. Ustanovenie § 11 sa mení nasledovne:
Výška úhrady za opatrovateľskú službu, za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, za základné sociálne
poradenstvo, za odľahčovaciu službu a za stanicu osobnej hygieny
Úhrada za poskytované úkony opatrovateľskej služby:
úkony sebaobsluhy vo výške 1,30 €/ hod.
úkony starostlivosti o domácnosť vo výške 2,50 €/ hod.
základné sociálne aktivity vo výške 1,30 €/ hod
dohľad vo výške 1,30 € / hod.
Úhrada za opatrovateľskú službu fyzickej osoby, ak v okruhu spoločne
posudzovaných osôb je aj nezaopatrené dieťa:
- úkony sebaobsluhy vo výške 1,00 €/hod.
- úkony starostlivosti o domácnosť vo výške 2,50 €/ hod.
- základné sociálne aktivity vo výške 1,00 €/hod.
- dohľad vo výške 1,00 €
2. Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života je 0,70 €.
3. Výška úhrady za poskytovanie základného sociálneho poradenstva je 0,00 €.
4. Výška úhrady za odľahčovaciu službu poskytovanú opatrovateľkou mesta Žiar nad
Hronom v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. je 2,50 €/hod., v čase od 15,30 hod do
22,00 hod. je 3,50 €/hod. a v čase od 22,00 hod. do 7,00 hod. je 5,00 €/hod. Úhrada
za odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca do pokladne mesta.
5. Výška úhrady za vykonanie základnej osobnej hygieny jednej fyzickej osoby v
stredisku osobnej hygieny je 0,50 €.
1.
-

Článok II
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ dňa 29.11.2012 uznesením
č. 97/2012 a nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Mgr. Peter Antal
zástupca primátora mesta

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto VZN bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 13.11.2012
do:. 28.11.2012
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od: 30.11.2012
do: 14.12.2012

