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Návrh na
UZNESENIE
Mestského zastupiteľstva v Snine:

Mestské zastupiteľstvo v Snine
s ch v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina č. …./2021 o podmienkach poskytovania sociálnej
služby v dennom centre
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DÔVODOVÁ SPRÁVA
Predkladané VZN je spracované v súlade so zákonom 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Dôvodom spracovania je určenie podmienok poskytovania sociálnej služby v dennom centre,
ale aj najmä určenie sumy úhrady, spôsobu určenia a platenia úhrady za sociálnu službu.
Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre je bezplatné. VZN je rovnako predkladané z dôvodu
dožiadania Prešovského samosprávneho kraja k zápisu do registra poskytovateľov sociálnych
služieb.

EKONOMICKÉ DOPADY NA ROZPOČET MESTA
Daný materiál nemá žiadne ekonomické dopady na rozpočet mesta Snina.
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MESTO SNINA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SNINA
č. .../2021
o podmienkach poskytovania sociálnej služby v dennom centre

Návrh všeobecne záväzného nariadenia:
Spracovalo oddelenie starostlivosti o obyvateľa:
- Ing. Zuzana Labunová, vedúca oddelenia
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa:
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia pripomienkového konania (včítane):
Pripomienky zasielať:
písomne na adresu: Mestský úrad Snina, Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
elektronicky na adresu: podatelna@snina.sk
Doručené pripomienky v počte:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN zaslané poslancom dňa:
Dátum zvesenia návrhu VZN:

07. 09. 2021
07. 09. 2021
07. 09. 2021
17. 09. 2021

23. 09. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie:
Schválené na rokovaní MsZ uznesením číslo: xxx/2021
dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta a elektronickej úradnej tabuli na
webovom sídle mesta dňa:
Zvesené z úradnej tabule mesta a elektronickej úradnej tabule mesta dňa:
Zverejnené na webovom sídle mesta dňa:
Nadobúda účinnosť dňom:

23. 09. 2021
24. 09. 2021
11. 10. 2021
11. 10. 2021
09. 10. 2021
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Mestské zastupiteľstvo v Snine v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s § 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
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA SNINA
č. .../2021
o podmienkach poskytovania sociálnej služby v dennom centre
ČASŤ I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1) Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania sociálnej služby v dennom
centre upravuje podmienky, na základe ktorých Mesto Snina pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti realizuje poskytovanie sociálnej služby, určuje sumu úhrady, spôsob určenia
a platenia úhrady za sociálnu službu.
Článok 2
Podmienky poskytovania sociálnej služby denného centra
1) Denné centrum poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmovú činnosť počas
dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému
rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
2) Sociálna služba sa poskytuje na neurčitý čas v ambulantnej forme. Miestom poskytovania
sociálnej služby denného centra v meste Snina je:
a) Denné centrum Snina, Centrum voľného času Snina, 1. mája 2533/12, 069 01 Snina
b) Denné centrum, Budovateľská 1992/9, 069 01 Snina
3) Metodické riadenie a koordináciu činnosti denných centier zabezpečuje oddelenie
starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu Snina, ktoré zároveň vedie evidenciu prijímateľov
sociálnej služby.
4) Sociálna služba sa poskytuje v pracovných dňoch v zmysle prevádzkových poriadkov
jednotlivých denných centier.
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Článok 3
Suma úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za sociálnu službu denného centra
1) Úhrada za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre sa stanovuje na deň na prijímateľa
sociálnej služby vo výške:
a) základné sociálne poradenstvo
b) záujmová činnosť

0,00 €
0,00 €

2) Poskytovanie sociálnej služby v dennom centre je bezplatné.

ČASŤ II
SPOLOČENSKÉ USTANOVENIA
1) Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Snine dňa 23. 09. 2021 a účinnosť
nadobúda dňa 09. 10. 2021.
2) Zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Snine
3) Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný
kontrolór mesta.

Snina 07. 09. 2021
Ing. Daniela Galandová
primátorka

