
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 6 zákona SNR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona Č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona Č. 455/1 991 Zb. oživnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)vznení neskorších predpisov,
v znení neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš

Všeobecne závázné nariadenie
Č. 612022NZN

ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie Č. 9120171VZN o úhradách, spósobe
urČenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovatel‘skej pósobnosti mesta
Liptovský Mikuláš v znení VZN Č. 912018NZN zo dňa 20.12.2018, VZN Č. II2O2OIVZN zo dňa
23.04.2020 a VZN Č. 412021NZN zo dňa 16.06.2021

Článok I.

Všeobecne záväzné nariadenie Č. 9/2O17NZN o úhradách, spósobe urČenia a platenia úhrad za
sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pósobnosti mesta Liptovský Mikuláš znení VZN Č.
9/2O18NZN zo dňa 20.12.2018, VZN Č. 1/2020/VZN zo dňa 23.04.2020 a VZN Č. 4/2O21NZN zo dňa
16.06.202 1 sa mení a doplňa nasledovne:

1. V 7 ods. 7 sa teXt.,, najneskór do 25. dňa príslušného kalendárneho mesiaca‘ nahrádza
teXtom: „najneskór do 20. dňa príslušného kalendárneho mesiaca

2. V 7a ods. 1 znie. „Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej řyzickej osoby je
stanovená podľa stupňa odkázanosti:
a) IV. stupeň odkázanosti — 6,38 €/deň
b) IV. stupeň odkázanosti — 6,82 €/deň
c) IV. stupeň odkázanosti — 7,04 €/deň

3. V 7a ods. 2 sa suma „5,80 €/deň“ nahrádza sumou: „6,38 €/deň“
4. V 7b ods. 3 sa suma „0,14 €/deň nahrádza sumou: ‚0,15 €/deň“
5. V 7b ods. 6 sa za prvú vetu doplňa ďalšia veta, ktorá znie: ‚Za používanie informaČných

a komunikačných zariadení (mobilný telefón, tablet, notebook) sa určuje suma úhrady 0,033
€/deň.

6. V 7c ods. 1 znie.,,Suma úhrady za stravovanie prijímateľovi sociálnej služby, je určená
s poČtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, vo výške 8,64 €/deň,
ztoho: raňajky 1,18€

desiata 0,65 €
obed 390€
olovrant 065€
večera 226€

7. V 7c ods. 2 znie. „ Suma úhrady za stravovanie prijímateľovi sociálnej služby, ktorému sa
poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta alebo špeciálna diéta je vo výške
8,80 €/deň,
ztoho: raňajky 1,21 €

desiata 065€
obed 396€
olovrant 067€
večera I., II. 2,31 €

8. V 7c ods. 5 sa text: „Prijímateľ, ktorému je poskytovaná sociálna služba je povinný odoberat‘
celodennú stravu s výnimkou prerušenia poskytovania starostlivosti nahrádza teXtom:
„Poskytovateľ sociálnej služby s celoročnou pobytovou sociálnou službou je povinný poskytovat‘
celodenné stravovanie za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedl‘ajšie jedlá
s výnimkou prerušenia poskytovania starostlivosti. Fn diabetickej diéte, bielkovinovej diéte a pri
výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. Prijímateľ je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby
aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.

9. V 7d text znie: „Rozsah a suma úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a
šatstva je rozdelená na základe stupňa odkázanosti a určuje sa nasledovne:

a) IV. stupeň odkázanosti 1,54 €/deň
b) V. stupeň odkázanosti 1,65 €/deň
c) Vl. stupeň odkázanosti 1,76€/deň 13 -12- 2022

Tolo všeob. záv. naradenie balo vyvesené dňa
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10. V 18v tabuľke bod 2 prvá odrážka sa suma „0,83 E‘ nahrádza sumou „150
11. V 18 vtabuľke bod 2 druhá odrážka sa suma „1,65 E‘ nahrádza sumou „250“
12. V 18 v tabuľke bod 3 prvá odrážka sa suma „033 E‘ nahrádza sumou „050“
13. V 18v tabuľke bod 3 druhá odrážka sa suma „0,80 E‘ nahrádza sumou ‚1,00“
14. V 23 ods. 2 sa text druhej vety.. Uzatvára sa na dobu určitú a to najdlhšie do 31.12.

kalendárneho roka, kedy dieta dovši 3 roky“ nahrádza textom: „Uzatvára sa na dobu určitú a to
najdlhšie do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovřšení 3 rokov veku diet‘aťa.

Článok II.

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení dňa 12. 12. 2022.

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

(3) Toto všeobecne závazné nariadenie nadobúda účinnost‘ dňom 01. 01. 2023.
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