
Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia 5 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. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
neskorších predpisov vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš

Všeobecne záväzné nariadenie
Č. 91207 8NZN

ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne závázné nariadenie Č. 912017NZN o úhradách, spösobe urČenia
a platenía úhrad za sociálne služby poskytované v zriad‘ovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský
Mikuláš.

Cast‘l.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 912017/VZN o úhradách, spósobe určenia a platenia úhrad za sociálne
služby poskytované v zriaďovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš sa mení a doplňa nasledovne:

1. V článku 1 ods. (2) písm. a) sa vypúšta bod 4, doterajší bod 5 sa označuje ako bod 4.
2. V Článku 2 5 3 ods. 4 znie:

„Opatrovatel‘ská služba sa poskytuje teténnou formou priamo v domácnosti prijímatel‘a sociálnej
služby v pracovných dňoch v minimálnom rozsahu dve hodiny denne‘.

3. V Článku 2 5 3 ods. (6) sa vypúšt‘a.
4. V Článku 2 5 9 sa vypúŠt‘a.
5. Včlánku25 lOsa vypúšťa.
6. Doterajšie 511 až 5 29 sa označujú ako 5 9 - 5 27.
7. V článku 3 511 ods. (3) sa vypúšt‘a.
8. V článku 3 511 sa doterajšie ods. (4) a (5) označujú ako ods. (3) a (4).
9. V článku 3 511 ods. (3) znie:

„Pokial‘ je odľahčovacia služba poskytovaná fyzickej osobe formou terénnej, ambulantnej
a pobytovej služby, spösob a výšku úhrady určí jej poskytovater v zmysle platnej legislatívy.

10. V článku 5519 ods. (5) znie:
„Pomoc pri osobnej starostlivosti o diet‘a sa poskytuje priamo v domácnosti prijímatel‘a sociálnej

služby, najviac v rozsahu 30 po sebe nasledujúcich dní.
11. V článku 5 5 20 ods. (3) sa v texte uvedený 5 21 označuje ako 519.
12. V článku 5 5 22 ods. (2) písm. d) sa v texte uvedený 5 26 označuje ako 5 24.

Čast‘ II.

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
dňa 20. 12. 2018.

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

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

(4) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta Liptovský Mikuláš na
vyhlásenie úplného znenia VZN Č. 9/2017/VZN o úhradách, spösobe určenia a platenia úhrad za
sociálne služby poskytované v zriaďovatel‘skej pösobnosti mesta Liptovský Mikuláš.
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