VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Mesta Moldava nad Bodvou
Dodatok č. 3
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia
o sociálnych službách v Moldave nad Bodvou
číslo: 108

Čl. 1
Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle § 6 ods. 1, ust. §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva túto
zmenu
Všeobecne záväzného nariadenia č. 108 v znení Dodatku č. 1 a 2 o sociálnych službách v Moldave
nad Bodvou, na ktorom sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa 20.12.2018
uznesením č. 21/2018
Mení a dopĺňa sa Príloha č. 1 a 2 k VZN o sociálnych službách takto:
Príloha č. 1
Úhrada za sociálne služby
Pomoc pri odkázanosti: stupeň odkázanosti IV - VI
Stravovanie:
racionálne stravovanie – stravná jednotka
diabetické stravovanie – stravná jednotka
režijné náklady na prípravu stravy
Ubytovanie:
základná úhrada za 1 m2
zvyšuje sa ak obytnú plochu užíva 1 osoba
zvyšuje sa ak obytnú plochu užívajú 2 osoby
zvyšuje sa ak obytnú plochu užívajú 3 osoby
Upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne
a šatstva:
Používanie vlastného elektrospotrebiča:

Výška
úhrady
€/deň

2,00
2,85
3,40
0,94
0,48
0,48
0,38
0,33
1,35
0,10

Príloha č.2
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Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Práčovňa
Stredisko osobnej
hygieny
Denné centrum
Komunitné centrum

merná jednotka
1 hodina opatrovania
s poskytnutím pracieho prášku
bez poskytnutia pracieho
prášku
1 klient sprchovanie
1 klient použitie WC
1 klient

Cena
0,50
1,30
0,80
0,80
0,15
bez úhrady
bez úhrady

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
(1) Ostatné ustanovenia VZN č. 108 v znení Dodatku č. 1 a 2 o sociálnych službách v Moldave
nad Bodvou ostávajú nezmenené.
(2) Na tejto zmene Všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Moldave nad Bodvou, dňa 16. 12. 2021.
V Moldave nad Bodvou dňa 17. 12. 2021
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 108 zverejnený: 30. 11. 2021 na pripomienkovanie na úradnej tabuli.
Dodatok č. 3 VZN č. 108 schválený: na MZ dňa 16.12.2021 uznesením č. 503/2021.
Dodatok č. 3 VZN č. 108 vyhlásený: vyvesením dňa 17. 12. 2021 na 15 dní na úradnej tabuli.
Dodatok č. 3 VZN č. 108 účinný: zvesením z úradnej tabule dňa 01. 01. 2022.
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