
Tato všeob. záv. naradnie bole vy‘iesnó dňa 22 -06- 2021

56 zákona SNR Č. 369/1990 Zb, o obecnom zriadení v znení
neskoršich predpisov a ákona Č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a o zmene a doplneni zákona Č.
455/1991 Zb. o živnost nskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneni neskorších predpisov v znenĺ
neskoršich predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto

Všeobecne závázné nariadenie
Č. 4/2021N7N

ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 9/2OI7NZN O úhradách, spósobe určenia a
platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriad‘ovateľskej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš
v znení VZN Č. 912018/VZN a VlN Č. 112020(VZN

ČastI.

Všeobecne závazné nariadenie Č. 9/2017/VZN o úhradách, spÖsobe urČenia a platenia úhrad za sociálne
služby poskytované v zriaďovaterskej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš znenĺ VZN Č. 9/2O1BNZN a VZN
Č. 1/2O2ONZN se metu a doplňa nasledovne:

1. V Článku 2v 54 ods. (1) v tabuľke riadok 2 sa vypúšt‘a
2. V Článku 3v 513 ods. (2) sa póvodný text na konci vety „do 16,00 hod.“ nahrádza novým teXtom:

„do 15,30 hod.“
3. V Článku 3v 514 ods. (2) sa pÓvodný text na konci prvého riadku „do 16,00 hod.“ nahrádza novým

textom: „do 15,30 hod.“
4. V Článku 4v 516 ods. (3) sa póvodný text adresy na konci druhého riadku „Športová 1190/4 nahrádza

novým textom: „Športová 4749/5.
5. V Článku 5 v 5 24 ods. (12) sa póvodný text na konci prvého riadku do 23. dňa v kalendárnom

mesiacľ‘ nahrádza novým textom: „do 27. dňa v kalendárnom mesiaci“.
6. V Článku 6 v 5 27 sa p6vodný text: „Vzhfadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s pandénuiou

ochorenia COVID-19 sa výška úhrady za sociálne služby poskytované v Detských jasliach Mikulášik,
Od mesiaca apríl 2020 do odvolania mimoriadnej situácie upravuje na sumu 5 eur/deň (udržiavaci
poplatok za pobyt dieťaťa v zariadeniy‘ nahrádza nasledovným textom: „Ak je počas trvania
mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimoČného stavu vyhiáseného v súvislosti
5 ochorením COVID-19 prerušená prevádzka zariadenia Detských jasU Mikulášik, výška úhrady
za poskytnuté sociálne služby počas tejto doby je upravená na sumu 5 eurldeň (ako udržiavací
poplatok za pobyt diet‘aťa v zariadení)“.

Časť II.

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uzníeslo na tomto všeobecne záväznom nariadenĺ
dňa 16. 06. 2021.

(2) Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta
Liptovský Mikuláš.

(3) Toto všeobecne závzné nariadenie nadobúda účinnost‘ 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Liptovský Mikuláš.

Ing. PhD.
p átor mesta

- 7 -07- 2021
Toto všeob. ZáJ. naraJnie e účnné dĺori

V tipl. Mkulši t $.:i ..?91

Podpis priniátora flesla‘


