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Návrh na zmenu Všeobecne záväzného  nariadenia č. 109/2011 o sociálnych službách 
a úhradách za  sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov 

 
Dôvodová správa:  
V júni 2013 bola skolaudovaná a daná do užívania nová budova v areáli ZpS 

„Čergov“, kde bolo vytvorených 17 nových miest pre ďalších klientov. Podlahové výmery 
nových obytných jednotiek sú odlišné od podlahových výmer uvedených a ocenených vo 
VZN 109/2011.  
 
1. Z dôvodu zaradenia  nových podlahových parametrov do cenníka vo VZN za poskytované 
sociálne služby predkladáme návrh na zmenu VZN č. 109/2011 takto: 

 

§9b  

Úhrada za ubytovanie  

bod 3,   Tab. č. 3,   písm. b)    

  

pôvodný text  

b) v Zariadení pre seniorov "Čergov": 

A bývanie: 34,00 - 35,00 m2 3,46 € /deň/lôžko 

B bývanie: 21,00 - 24,20 m2 2,23 €/deň/lôžko 

C bývanie: 15,30 - 17,50 m2 1,63 €/deň/lôžko 

D bývanie: 10,75 - 13,00 m 2 1,15 €/deň/lôžko 
 
 
nový text  

b) v Zariadení pre seniorov "Čergov": 

A bývanie: 34,00 - 35,00 m2 3,46 € /deň/lôžko 

B bývanie: 21,00 - 33,99 m2 2,23 €/deň/lôžko 

C bývanie: 15,30 - 20,99 m2 1,63 €/deň/lôžko 
D bývanie:   8,00 - 15,29 m 
2 1,15 €/deň/lôžko 
 
2. V článku XIII, § 17, bod 5 sa mení text, ktorý znie:  
 „Zmeny tohto VZN boli schválené uznesením MsZ v Bardejove č.  ..... /2013 zo dňa 
26.09.2013 a nadobúdajú účinnosť  dňa 14.10.2013.“ 
 
 Zmeny v cenníkoch VZN majú dopad na rozpočet mesta v tom zmysle, že navýšením 
ubytovacej kapacity sa zvýšia tak príjmy ako aj výdavky. Tie  budú kryté príjmami z dotácie 
štátu a príjmami od poberateľov sociálnych služieb. Finančné nároky pre mesto však 
nevznikajú. 
 Návrh bol prerokovaný na porade primátora dňa   12.08.2013, na zasadnutí komisie 
bytovej, sociálnej a zdravotníctva pri MSZ dňa 09.09.2013 a MsR dňa 19.09.2013. Neboli 
vznesené žiadne pripomienky. 
 Na pripomienkové konanie bol návrh zverejnený dňa 10.09.2013.  
 
Materiál obsahuje 1 stranu textu. 

 


