Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 17 / 2013, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 / 2013 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v  zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

vydáva

všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
 č. 10 / 2013, ktorým sa určujú podmienky poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina


Článok I.

Doterajšia príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá znie:

„Príloha č. 1“

Suma úhrady za ubytovanie a za spotrebu elektrickej energie
za užívanie elektrospotrebiča

1.) Rozpätie dennej sadzby za užívanie 1 m2 podlahovej plochy na prijímateľa sociálnej  
     služby

0,12 € - 0,36 € za 1 m2   podlahovej plochy

2.) Suma úhrady za spotrebu elektrickej energie za užívanie elektrospotrebiča na mesiac na prijímateľa sociálnej služby

1,19 € mesačne za užívanie vlastného televízneho prijímača
	1,98 € mesačne za užívanie vlastnej práčky
	4,76 € mesačne za užívanie vlastnej chladničky
	1,19 € mesačne za užívanie vlastnej žehličky
	7,90 € mesačne za užívanie elektrického sporáka
	5,95 € mesačne za užívanie elektrického variča
	1,19 € mesačne za užívanie mikrovlnnej rúry
	1,19 € mesačne za užívanie rýchlovarnej kanvice
	0,60 € mesačne za užívanie iných elektrospotrebičov





3.) Zvýšenie úhrady za ubytovanie na deň na prijímateľa sociálnej služby

a)  0,39 € – 0,79 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy
b) 0,24 € – 0,60 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby a na jedného prijímateľa sociálnej služby pripadá viac ako 8 m2 podlahovej plochy



Článok II.
Záverečné ustanovenie

	 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline   dňa 04.11.2013.


	 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta a nadobúda účinnosť dňom 22.11.2013.


                                                                                                                 





                                                                                                             Ing. Igor Choma
                                                                                                       primátor mesta Žilina 


