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Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2015,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške
úhrady za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku

Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení a v znení neskorších predpisov, na základe § 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 /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie / ďalej len VZN/
Čl. I.
Všeobecné záväzné nariadenie č. 12/2015 o poskytovaní sociálnej služby a výške úhrad
za sociálnu službu v Zariadení pre seniorov v Kežmarku sa mení a dopĺňa takto:
1. Článok 3 ods. 6 písm. a) znie:
a) Výška úhrady za ubytovanie v zariadení na deň a osobu sa určí ako súčin dennej
sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej jednotky, jej príslušenstva a
celkovej plochy obytnej jednotky, ktorú prijímateľ sociálnej služby užíva.
2. V Článku 3 ods. 6 sa za písm. e) vkladá písm. f), ktoré znie:
f) V prípade, že klient obýva inú ako štandardnú obytnú jednotku, celková suma za
užívanie obytnej jednotky sa vypočíta v súlade s čl. 3ods. 6 písm. a) až e) podľa
skutočných m2 danej obytnej jednotky.
3. Príloha č. 2 znie:

Výška úhrady za poskytované služby
Úhrada za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
Úhrada za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej
fyzickej osoby
Stupeň II
Stupeň III
Stupeň IV
Stupeň V
Stupeň VI

Cena v €/deň

Cena v €/mesiac

2,70
2,80
2,90
3,10
3,30

81
84
87
93
99
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Úhrada za stravovanie
Úhrada za stravovanie
Racionálna, šetriaca, neslaná
strava
Diabetická strava

Cena v €/ deň

Cena v €/ mesiac

2,98

89,40

3,72

111,60

Rozpis cien stravnej jednotky

Raňajky

Racionálna, šetriaca,
neslaná strava cena v €
0,36
0,27
1,19
0,27
0,89
-

Desiata
Obed
Olovrant
Večera
Druhá večera

Diabetická strava cena v €
0,41
0,30
1,49
0,30
1,00
0,22

Úhrada za ubytovanie
Úhrada za ubytovanie

Cena v €/deň

Štandardná dvojlôžková izba obsadená
jedným klientom na vlastnú žiadosť
Štandardná dvojlôžková izba obsadená
dvomi klientmi

Cena v €/mesiac

4,2

126,0

2,83

84,9

Úhrada za upratovanie, pranie žehlenie a údržbu bielizne
Cena v €/deň
Úhrada
za
upratovanie,
žehlenie, údržbu bielizne

pranie,

1,75

Cena v €/mesiac
52,5
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Čl. II.

Záverečné ustanovenia
1) Návrh VZN č. 33/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015, bol vyvesený na
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok na pripomienkovanie dňa
30.11.2015 a zvesený dňa 16.12.2015.
2) Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na tomto VZN dňa 15.12.2015
uznesením č. 328/2015.
3) VZN č. 33/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12//2015, nadobúda účinnosť
1.1.2016.
4) VZN č. 33/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2015, bolo vyvesené na
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Kežmarok dňa 16.12.2015 a zvesené dňa
31.12.2015.

PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
primátor mesta
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