
 

 

 

 

MESTO  SVIDNÍK 

Všeobecne záväzné nariadenie Číslo:  12/2012 

 

 

Mesto Svidník,  

na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky  

a  

podľa § 2b a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

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 neskoprších predpisov 

vydáva toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 12/2012, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Svidník č. 5/2011 

o poskytovaní sociálnych služieb  a o úhradách za poskytované sociálne služby 
 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:              12. júl  2012 

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:  12. júl  2012 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 12. júl  2012 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 23. júl  2012  

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 26. júl  2012 

Pripomienky písomne:             Mestský úrad Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník 

Pripomienky  elektr.:             prednosta@svidnik.sk 

Pripomienky faxom: 054/7522 394 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Svidníku dňa:  6.august 2012 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 7.august 2012 

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 1.september 2012 

Zvesené z úradnej tabule dňa:  

Číslo uznesenia, ktorým bolo schválené: 209/2012 

 

 

 

 



Článok 1  

Úvodné ustanovenie 

   

Predmetom úpravy tohto všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len ,,nariadenie“)  je  jeho 

zosúladenie s novelou 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. 

 

Článok 2 

 

1. Text v Článku 2 odsek 2 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa  novým textom takto: 

 

„2. Na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu mesto Svidník zabezpečí:  

     lekársky posudok, sociálny posudok, posudok o  odkázanosti na  sociálnu  službu a vydá 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v dennom 

stacionári, v zariadení opatrovateľskej služby, alebo rozhodnutie o odkázanosti  na 

opatrovateľskú službu.“  

  

2. Text v Článku  4 odsek 1  sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým textom takto: 

 

,,1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu  je uvedená v závislosti od času  a doby  jej 

poskytovania: 

 

(Tabuľka č.1)  

       

    

3. Text v Článku 10 sa ruší v celom rozsahu. 

 

4. Doterajšie číslovanie Článku 11 sa ruší a nahrádza sa číslovaním Článku 10.  

 

                                                           Článok 3 

 

1. Toto nariadenie  bolo  schválené  Mestským  zastupiteľstvom  vo  Svidníku dňa  6. augusta    

     2012  uznesením č. 209/2012.                                                                   

 

2.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť a platnosť 1. septembra  2012. 

 

 

                                                                                                      Ing.Ján Holodňák,v.r.  

                                                                                                             primátor mesta 

 

Časové 

pásmo 
Čas poskytovania OSL 

Úhrada občana 

za hodinu poskytovania OSL v EUR 

 

 OSL 

 

I. 05.00 – 22.00 0,55 

II.   22.00 – 05.00   1,00  

III. Počas dni pracovného pokoja   1,20 

IV.  Počas  sviatkov       1,50  

  


