Obec Štiavnik podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami §
6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
s použitím § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení vydáva toto:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2011
o úhradách za sociálne služby poskytované
v Zariadení pre seniorov a Domove sociálnych služieb Štiavnik č. 764
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik

VZN návrh zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce – www.stiavnik.sk –
10.3.2011
VZN schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Štiavnik č. 3/2011 zo dňa 25.03.2011
VZN nadobúda účinnosť: 14.04.2011.
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§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je v zmysle zákona č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych
službách“) je:
- definovanie druhu a foriem sociálnych služieb poskytovaných v zariadení sociálnych
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Štiavnik,
- spôsob a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v zmysle zákona o
sociálnych službách.
(2) Obec Štiavnik poskytuje sociálne služby dlhodobej starostlivosti v zariadení pre seniorov
a Domove sociálnych služieb (ďalej len ZPS a DSS) Štiavnik č. 764. V súlade so zákonom
448/2008 Z. z. ide o sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia
dôchodkového veku, ktorými sú poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby,
ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili
dôchodkový vek.
(3) Sociálne služby sa poskytujú ako celoročná sociálna služba pobytovou formou.
(4) Poskytovateľom sociálnych služieb je za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008
právnická osoba založená Obcou Štiavnik, Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych
služieb Štiavnik, č. 764, 013 55 Štiavnik (ďalej verejný poskytovateľ).
(5) Sociálne služby poskytované verejným poskytovateľom sú financované podľa § 71 ods. 1
zákona č. 448/2008 Z. z. :
a) z rozpočtu verejného poskytovateľa sociálnej služby,
b) z úhrad za sociálne služby od prijímateľa sociálnej služby na základe zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby,
c) z prostriedkov prijatých na základe písomnej darovacej zmluvy,
d) z prostriedkov združenia obcí, združenia vyšších územných celkov a združenia osôb,
e) z výsledku hospodárenia z vedľajšej činnosti, ktorú vykonávajú zariadenia v
zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku s jeho
súhlasom,
f) z príjmu zo sociálneho podniku,
g) z iných zdrojov.
(6) Obec Štiavnik v súlade s § 71 ods. 2 súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované
verejným poskytovateľom, boli financované z úhrad za sociálne služby od prijímateľa
sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
(7) Obec Štiavnik v súlade s § 71 ods. 2 súhlasí s tým, aby sociálne služby poskytované
verejným poskytovateľom, boli financované z úhrad za sociálne služby od prijímateľa
sociálnej služby na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a z rozpočtu verejného
poskytovateľa sociálnej služby.
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§2
Subjekt povinný platiť úhradu za sociálnu službu (ďalej len „povinný subjekt“)
(1) Fyzická osoba, ktorá je zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
prijímateľom sociálnej služby je povinná platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon č. 448/2008 Z. z. neustanovuje inak.
(2) Prijímateľ sociálnej služby, v prípadoch určených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych
službách je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a
majetku. Príjem a majetok sa pre tento účel posudzuje podľa osobitného predpisu, zákona č.
447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3) Po zaplatení mesačnej úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi
sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 20 % sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.
(4) Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem
je nižší alebo sa rovná sume ustanovenej v odseku 3 tohto ustanovenia.
(5) Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je
vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 3 tohto ustanovenia a jeho výška nepostačuje na
zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.
(6) Ak nie je úhradu alebo jej časť povinná platiť fyzická osoba, ktorá je prijímateľom
sociálnej služby, za podmienok stanovených zákonom sú túto úhradu alebo jej časť, povinné
platiť zákonom stanovené subjekty – postupne rodičia a deti, ak sa ich príjem neposudzuje
spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby.
(7) Subjekty uvedené v odseku 6 tohto ustanovenia môžu uzatvoriť s poskytovateľom
sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu
zmluvy, Obec Štiavnik rozhodne o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť za prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikla povinnosť platiť
úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.
(8) Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba.
Osoba podľa prvej vety môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu.
(9) Ak poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, o ktorej zabezpečenie
poskytovania požiadali obec alebo vyšší územný celok, prijímateľ sociálnej služby neplatí
úhradu za:
a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy,
b) tlmočnícku službu,
c) krízovú pomoc poskytovanú prostredníctvom telekomunikačných technológii,
d) vykonávanie:
1. sociálneho poradenstva,
2. pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3. sociálnej rehabilitácie,
4. pracovnej terapie.
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§3
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby a úhrada za sociálnu službu
(1) Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby v súlade s § 74 zákona č. 448/2008 Z. z.. Výška úhrady za sociálnu službu sa
určuje v závislosti od rozsahu poskytovanej sociálnej služby v konkrétnom prípade a to za
obdobie dohodnuté v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
(2) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby prípadoch určených v zák. č.448/2008 Z. z.
(3) Osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o
uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Obci Štiavnik alebo ňou zriadenej alebo
založenej právnickej osobe v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z..
(4) Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 7
zákona č. 448/2008 Z. z. a to :
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej sociálnej služby,
c) vecný rozsah sociálnej služby podľa § 15 a formu poskytovania sociálnej služby,
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby,
e) čas poskytovania sociálnej služby,
f) miesto poskytovania sociálnej služby,
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13.
(5) Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy peňažným alebo
nepeňažným plnením.
(6) Verejný poskytovateľ určí sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenie
úhrady zmluvou o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. v súlade
s týmto nariadením.
(7) Suma úhrady za sociálnu službu nesmie presiahnuť ekonomicky oprávnené náklady
vypočítané podľa § 72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z..
(8) Prijímateľ sociálnej služby je povinný do ôsmych dní písomne oznámiť obci zmeny v
skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi
sociálnej služby zmeny v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na
určenie sumy úhrady za sociálnu službu.
§4
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb
(1) V ZPS a DSS sa poskytuje sociálna služba
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby,
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b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto
zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
(2) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v ZPS a DSS podľa odseku 1 písm. a) tohto
ustanovenia je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané v mieste
trvalého pobytu žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. Rozhodnutie o odkázanosti na
sociálnu službu sa nevyžaduje, ak fyzická osoba v súlade s ods. 1 písm. b) tohto ustanovenia
potrebuje poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov z iných vážnych dôvodov.
(3) V ZPS a DSS sa poskytujú:
a. odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
b. obslužné činnosti:
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c. ďalšie činnosti:
1. utváranie podmienok na:
A, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
B, poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
C, úschovu cenných vecí,
D, záujmovú činnosť,
2. poskytovanie:
A, osobného vybavenia,
B, nevyhnutného ošatenia a obuvi,
3. zabezpečenie záujmovej činnosti.
(4) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v ZPS a DSS, výšku a spôsob úhrady za
sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnych služieb uzatvorená podľa § 74
zákona o sociálnych službách.
§5
Výška úhrady za sociálnu službu v zariadení pre seniorov
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN.
(2) Suma úhrady za sociálne služby musí obsahovať sumu úhrady za obslužné činnosti.
(3) Prijímateľ sociálnej služby prijatý do ZPS a DSS v súlade s § 4 ods. 1 písm. a) VZN je
povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
a) obslužné činnosti: ubytovanie,
stravovanie,
upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne.
(4) Výška úhrad za ubytovanie je stanovená nasledovne:
I. typ obytnej miestnosti:
3 – lôžková miestnosť: suma úhrady: 0,375 – 0,50 €/m2
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II. typ obytnej miestnosti: 2 – lôžková miestnosť: suma úhrady: 0,375 – 0,50 €/m2
III. typ obytnej miestnosti: 1 – lôžková miestnosť: suma úhrady: 0,375 – 0,50 €/m2
V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a
príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
(5) Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:
a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v
ZPS a DSS je pri poskytovaní racionálnej stravy, šetriacej diéty a neslanej diéty na deň vo
výške: 5,32 € z toho:
raňajky:
12 %,
desiata:
9 %,
obed:
40%,
olovrant:
9 %,
večera:
30 %.
b) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba
v ZPS a DSS je pri poskytovaní diabetickej stravy, bielkovinovej diéty, výživovej diéty a
špeciálnej diéty na deň vo výške: 6,504 € z toho: raňajky:
11 %,
desiata:
8 %,
obed:
40 %,
olovrant:
8 %,
večera:
27 %,
druhá večera: 6 %.
Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.
(6) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená: 1,305 –
2,10 €/deň.
(7) Výška úhrady za obslužné činnosti poskytované v ZPS a DSS sa v kalendárnom mesiaci
určuje ako násobok počtu dní príslušného kalendárneho mesiaca a dennej úhrady, maximálne
však do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
(8) Prijímateľ sociálnej služby v ZPS a DSS neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie
činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na
prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa
nedohodnú inak.
(10) Výška úhrady za ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne
je od 9,83 – 11,66 €/deň poskytovanej sociálnej služby.
(11) Výška úhrady za ubytovanie je stanovená nasledovne: suma úhrady:
0,375 – 0,50 /m2/deň
V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,
príslušenstva, spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a
príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
(12) Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne: stravná jednotka pre prijímateľa
sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov je 5,42 €/deň
až 6,504 €/deň.
(13) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je stanovená: suma
úhrady: 1,305 – 2,10 €/ deň.
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(14) Úhrada za nadštandardné služby za 1 mesiac:
 každý doprovod do nemocnice, s výnimkou úrazu, akútneho stavu, imobilných
prijímateľov, prijímateľov zbavených svojprávnosti a držiteľov preukazu ZŤP alebo
ZŤPS:
3,50,- €
 používanie vlastného TV
1,66,- €
 používanie vlastného rádia
1,- €
 používanie vlastnej chladničky alebo mikrovlnnej rúry
3,50,- €
 používanie vlastného variča alebo varnej kanvice
1,- €
(15) Výška úhrady za odborné a obslužné činnosti poskytované v ZPS a DSS sa
v kalendárnom mesiaci určuje ako násobok počtu dní príslušného kalendárneho mesiaca a
dennej úhrady, maximálne však do výšky ekonomicky oprávnených nákladov.
(16) Prijímateľ sociálnej služby v ZPS a DSS neplatí úhradu za odborné, obslužné a ďalšie
činnosti v čase jeho neprítomnosti, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na
prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa
nedohodnú inak.
§6
Splatnosť úhrady a spôsob plnenia
(1) Úhradu za poskytnutú sociálnu službu platí subjekt podľa § 2 tohto nariadenia podľa
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby vždy do 30. dňa príslušného kalendárneho mesiaca
(resp. do 28.02. príslušného roka).
(2) Úhradu je možné platiť v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet verejného
poskytovateľa.
(3) Spôsob úhrady pre konkrétneho príjemcu sociálnej služby bude zakotvený v zmluve o
poskytovaní sociálnej služby.
§7
Osobné vybavenie
(1) Rozsah osobného vybavenia (šatstvo, obuv a hygienické potreby) určuje vedúca ZPS a
DSS.
Osobné vybavenie poskytuje ZPS a DSS s celoročnou formou pobytu fyzickej osobe v
súlade so zákonom, s prihliadnutím na jej potreby, zdravotný stav a účasť na pracovnej
terapii.
(3) Fyzickej osobe, ktorá si nevie alebo nemôže zabezpečiť nevyhnutné ošatenie a obuv sa
toto poskytne v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné
ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.
(2)

§8
Podrobnosti o úschove finančných prostriedkov a cenných vecí
 Zodpovedný pracovník v ZPS a DSS prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných
knižiek a finančnej hotovosti fyzickej osoby, ktorá o ich úschovu požiada pri nástupe do
zariadenia, alebo počas pobytu na základe zmluvy o úschove.
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 ZPS a DSS vedie evidenciu cenných vecí vrátané vkladných knižiek prevzatých do
úschovy v knihe úschov. Vklady a výbery finančnej hotovosti fyzických osôb sa
zaznamenávajú do pokladničnej knihy obyvateľa.
 Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.
 Zodpovedný pracovník v ZPS a DSS vedie dokumentáciu súvisiacu s dedičským konaním
po zomrelých fyzických osobách.
§9
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1) Obec je oprávnená upraviť výšku úhrad v nadväznosti na zmeny ekonomicky
oprávnených nákladov, a to zmenou tohto nariadenia.
(2) Sociálna služba, ktorá sa prijímateľovi sociálnej služby poskytovala k 31.12.2008 sa po
tomto dni poskytuje podľa zákona účinného do 31.12.2008 ( zákon NR SR č. 195/1998 Z.z. o
sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov) do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o
odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu a uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby podľa zákona NR SR č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Prijímateľ tejto
sociálnej služby platí úhradu za sociálnu službu podľa tohto VZN, odo dňa jeho účinnosti.
(3) Ak obec alebo VUC zabezpečí fyzickej osobe s trvalým pobytom vo svojom územnom
obvode poskytovanie sociálnej služby v inej obci alebo u poskytovateľa sociálnej služby,
ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný VUC, obec alebo VUC uhrádza inej obci
alebo poskytovateľovi sociálnej služby, ktorého zriadila alebo založila iná obec alebo iný
VUC ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním tejto sociálnej služby uvedené
v § 72 ods. 5, do ktorých sa započítavajú náklady uvedené v § 72 ods. 5 pism. a), b) pri
poskytovaní pomoci pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch
sebaobsluhy, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej
služby.
(4) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Štiavnik.
(5) Toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2011 schválilo svojím uznesením č. 03/2011
Obecné zastupiteľstvo v Štiavniku dňa 25.03.2011 a účinné sa stáva 15-tym dňom od jeho
vyvesenia na úradnej tabuli, resp. zverejnením na internetovej stránke obce.
(6) Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 7/2010 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby vo obci Štiavnik zo dňa 8.9.2010,
schválené na uznesením Obecného zastupiteľstva v Štiavniku č. 23/2010 dňa 10.09.2010.
V Štiavniku, 15.01.2011
Ing. Štefan Vároš, v.r.
starosta obce
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Príloha č.1

Ekonomicky oprávnené náklady podľa § 72 ods. 5 za sociálne služby poskytované
Zariadením pre seniorov a Domovom sociálnych služieb Štiavnik, č. 764, n.o.
Sociálna služba
ZPS a DSS

Forma pobytu
Celoročný pobyt

EON na jedného klienta /mesiac
615,895 €
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Dodatok č. 1
k
VZN č. 2/2011 o úhradách za sociálne služby v zariadení pre seniorov a domove sociálnych
služieb Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik

1. Mení sa § 5, ods. 5, písm. a),
(5) Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne:
a) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZPS
a DSS je pri poskytovaní racionálnej stravy, šetriacej diéty a neslanej diéty na deň vo výške: 5,50 € z
toho:
raňajky:
12 %,
desiata:
obed:
olovrant:
večera:

9 %,
40%,
9 %,
30 %.

Stravná jednotka ustanovená v bode a) je zvýšená o 0,18 € na deň pre prijímateľa sociálnej služby,
ktorému sa poskytuje racionálna strava.
Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.

2. Mení sa § 5, ods. 5, písm. b)
b) stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZPS a
DSS je pri poskytovaní diabetickej stravy, bielkovinovej diéty, výživovej diéty a špeciálnej diéty na
deň vo výške: 6,6 € z toho:
raňajky:
11 %,
desiata:
obed:
olovrant:
večera:
druhá večera:

8 %,
40 %,
8 %,
27 %,
6 %.

Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci.
Stravná jednotka ustanovená v bode b) je zvýšená o 0,21 € na deň pre prijímateľa sociálnej služby,
ktorému sa poskytuje diabetická strava.

3. Mení sa § 5 ods. (10)
(10) Výška úhrady za ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne je
20,04 €/deň poskytovanej sociálnej služby.

Výška úhrady za sociálnu službu v ZpS a DSS Štiavnik je zvýšená o 0,18 €/deň pri strave racionálnej
a o 0,21 € pri strave diabetickej.

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2011 o úhradách za sociálne služby v Zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb Štiavnik č. 764 v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik nadobúda účinnosť
dňom 01.10.2011.

Na dodatku č.1. k VZN č. 2/2011 o úhradách za sociálne služby v Zariadení pre seniorov a domove
sociálnych služieb Štiavnik č. 764, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Štiavnik sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo Obce Štiavnik dňa 26.08.2011 uznesením č.

V Štiavniku: 27.08.2011

................................................
Ing. Štefan Vároš
starosta obce

