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Všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2018

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
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Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 22/2018
zo dňa: 26.04.2018

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:

1. § 4 odsek 1, písmeno a), znie:
a) na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,
ktorou je
▪ opatrovateľská služba
▪ prepravná služba

2. medzi § 5 a § 6 sa vkladá § 5 a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 5a
Prepravná služba

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným
motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a
obmedzenou schopnosťou orientácie.

3. Nadpis § 15 sa premenuje a celý upravený nadpis znie 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.

4. V § 15 sa za bod 8 dopĺňa bod 9, ktorý znie takto:
„9. Výšku úhrady za poskytovanú prepravnú službu bude prijímateľ sociálnej služby
v zmysle cenníka určeného poskytovateľom prepravnej služby hradiť priamo
poskytovateľovi tejto sociálnej služby.

Článok II.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. 22/2018 zo dňa 26.04.2018 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: 10.04.2018
do: 25.04.2018
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom :
od: 27.04.2018
do: 11.05.2018

