MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
MESTA TRNAVA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 584
ktorým sa mení VZN č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o
sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálne služby
poskytované Mestom Trnava, v znení VZN č. 449 a VZN č. 483
Dátum vyvesenia návrhu VZN:
Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:

05.04.2022
15.04.2022

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme
alebo elektronicky na adresu infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to
najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa
nemusí prihliadať.

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 67 a čl. 68
Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov 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, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa VZN
č. 401 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a stanovení výšky
úhrad za sociálne služby poskytované Mestom Trnava v znení VZN č. 449 a VZN č. 483
(ďalej iba „VZN č. 401“).

Čl. 1
1.

Pozmeňujúce ustanovenia
V čl. 6 ods. 4 VZN č. 401 sa znenie „Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby,
ktorému sa poskytuje sociálna služba v Zariadení pre seniorov v Trnave, s počtom
odobratých jedál, zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na
deň, na prijímateľa sociálnej služby 2,10 Euro až 3,30 Euro“ nahrádza znením „Stravná
jednotka pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba
v Zariadení pre seniorov v Trnave, s počtom odobratých jedál, zodpovedajúcim
celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na deň, na prijímateľa sociálnej služby
2,10 Euro až 4,30 Euro“.

Čl. 2
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom: 11.05.2022.

JUDr. Peter Bročka LL.M.
primátor mesta Trnava
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