
VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MICHALOVCE Č. 225/2022, KTORÝM SA MENí

A DOP(ŇA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA MICHALOVCE Č. 197/2018
O ROZSAHU POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽiEB, O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD ZA

SOCIÁLNE SLUŽBY V MESTE MICHALOVCE

Mesto Michalovce vydáva na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 (ďalej len zákon), na ktorom sa uznieslo Mestské
zastupiteľstvo v Michalovciach uznesením Č. 308 zo dňa 30.8.2022 všeobecne záväzného nariadenia
mesta Michalovce Č. 225/2022, ktorým sa mení a doplňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Michalovce Č. 197/2018 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za
sociálne služby v meste Michalovce.

Článok l.

1. Sa nahrádza Či. 23 v nasledujúcom znení:

,,23.1 Poplatok za stravovanie predstavuje celodenné podanie stravy klientovi zariadenia-

desiatu, obed a olovrant. Výška úhrady za stravovanie v ZSD sa kvantifikuje každoročne

odborom sociálnych vecí.

23.2 Úhrada za zaopatrenie a dohľad sa stanovuje vo výške 0,50 € za každý deň pobytu

v zariadení.

23.3 Poplatok za umiestnenie a pobyt dieťaťa v zariadení sa stanovuje vo výške 120 €

mesačne s tým, že výška tohto poplatku sa alikvotne upraví podla počtu strávených dní

dieťaťa za príslušný mesiac v ZSD.

23.4 Poplatok za stravovanie na 1deň sa stanovuje na 3,00 €. Mesačná úhrada za

stravovanie sa určuje sa ako denný násobok počtu dní pobytu dieťaťa v ZSD a poplatku

za stravovanie na 1deň. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza mesačný sumár

tohto poplatku formou poštovej poukážky alebo bezhotovostným prevodom na účet

mesta najneskôr do 15. dňa v mesiaci, v ktorom bude dieťaťu služba poskytnutá.

23.5 Mesačná úhrada za zaopatrenie a dohl'ad sa určuje ako denný násobok výšky úhrady za

zaopatrenie a dohťad a počtu dní pobytu dieťaťa v ZSD. Zákonný zástupca dieťaťa

uhrádza mesačný sumár tohto poplatku formou poštovej poukážky alebo

bezhotovostným prevodom na účet mesta najneskôr do 15. dňa v mesiaci, v ktorom

bude dieťaťu služba poskytnutá.

23.6 Splatnosť poplatku za umiestnenie a pobyt dieťaťa v zariadení sa stanovuje formou



poštovej poukážky alebo bezhotovostným prevodom na účet mesta do 15. dňa

v mesiaci, v ktorom bude dieťaťu služba poskytnutá.

23.7 V prípade ukončenia dochádzky dieťaťa do lSD sa zákonnému zástupcovi dieťaťa vracia

prípadný finančný preplatok za príslušný mesiac až po jeho zúčtovaní t. j. v mesiaci

nasledujúcom po mesiaci, v ktorom dieťa ukončilo dochádzku do lSD. II

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 225/2022, ktorým sa mení a doplňa

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 197/2018 o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce nadobúda
platnosť a účinnosť odo dňa 1.10.2022.

V Michalovciach, dňa 5.9.2022

Viliam Zahorčák

primátor mesta


