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NÁVRH VZN 

Město Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v zněni neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnění zákona 
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikáni (živnostenský zákon) v znění neskorších predpisov v znění 
neskorších predpisov vydává pre územie města Liptovský Mikuláš toto 

Všeobecne závazné nariadenie 
VZN č. /2015, 

ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne závazné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spósobe určenia 
a platenia úhrad za sociálně služby poskytované v zriaďovatel'skej posobnosti města Liptovský 
Mikuláš v znění VZN č. 5/2012 účinné od 01. 01. 2013, VZN č. 3/2014 účinné od 03. 06. 2014 a VZN č. 
5/2014 účinné od 09. 08. 2014. 

Časť I. 

Všeobecne závazné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spósobe určenia a platenia úhrad za sociálně 
služby poskytované v zriaďovatefskej posobnosti města Liptovský Mikuláš v znění zmien a doplnkov sa mení 
a dopíňa takto: 

1. V článku 2 § 4 ods. (1) sa tabuPka: 

Příjem občana Poplatok občana za 1 hod. 
opatrovatePskej služby 

do 290 € 0,85 € 
od 291 - 440 € 1,35 € 
nad 441 € 1,85 € 

nahrádza tabuPkou a nasledovným textom: 

Příjem občana Poplatok občana za 1 hod. 
opatrovatePskej služby 

do 300 € 0,85 € 
od 301 - 450 € 1,35 € 
nad 451 € 1,85 € 

Hranice příjmu občana uvedené v tabufke sa budú valorizovat' 
a nasledujúcich rokov, vždy od 01. 01. kalendárneho roka. 

o 1 % počnúc rokom 2017 

2. V článku 3 § 13 ods. (3) sa nahrádza textom, ktorý znie: 

Sociálně služby sa 
a) Denné centrum 
b) Denné centrum 
c) Denné centrum 
d) Denné centrum 
e) Denné centrum 
f) Denné centrum 
g) Denné centrum 
h) Denné centrum 
i) Denné centrum 

poskytujú v týchto denných centrách: 
Liptovský Mikuláš, Vrbica - Nábrežie - Vajanského 1066/11, 
Liptovský Mikuláš, ll'anovo - IPanovská 54/53, 
Liptovský Mikuláš, Bodice - Bodická 67/44, 
Liptovský Mikuláš, Okoličné - Okoličianska 758/6, 
Liptovský Mikuláš, Demánová 145 
Liptovský Mikuláš, Ploštin - Na kút 74/2, 
Liptovský Mikuláš, Palúdzka - Palúčanská 350/24, 
Liptovský Mikuláš, Liptovská Ondrašová - Růžičkova 97/14, 
Liptovský Mikuláš, Staré Město - Komenského 1982/2 
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Časť II. 

(1) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záváznom nariadení 
dňa 10. decembra 2015. 

(2) Všeobecne závázné nariadenie nadobúda platnost' dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli. 
(3) Toto všeobecne závázné nariadenie nadobúda účinnost' 1. januára 2016. 
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne závazného nariadenia sa mení a dopíňa Všeobecne 

závázné nariadenie VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spósobe určenia a platenia úhrad za sociálně 
služby poskytované v zriaďovatelSkej posobnosti města Liptovský Mikuláš v znění VZN č. 5/2012 
účinné od 01. 01. 2013, VZN č. 3/2014 účinné od 03. 06. 2014 a VZN č. 5/2014 účinné od 09. 08. 
2014. 

(5) Městské zastupitelstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora města Liptovský Mikuláš na 
vyhlásenie úplného znenia VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spósobe určenia a platenia úhrad za 
sociálně služby poskytované v zriaďovateískej posobnosti města Liptovský Mikuláš v platnom znění. 

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor města 
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