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O Z N A M 
V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov Mesto Bardejov dňa 04.09.2019 zverejňuje  Návrh zmien 

a doplnkov  Všeobecne záväzného  nariadenia č. 173/2017 o sociálnej  službe v 

zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za 

sociálne služby.  

 

Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, 

počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k 

návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu Mesto Bardejov, Radničné 

námestie 16, 085 01 Bardejov, písomne do podateľne  MsÚ Bardejov, 

elektronicky na emailovú adresu: socialne@bardejov.sk alebo ústne do 

zápisnice na oddelení sociálnom  MsÚ Bardejov. Pripomienkou možno v 

lehote do 20.09.2019 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 navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.). 
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službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  a úhradách za 

sociálne služby 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh na zmenu a doplnky VZN č. 73/2017 predkladáme z dôvodu výrazného zvýšenia cien 

potravín, energií a ceny práce personálu. Doterajšia výška stravnej jednotky nekorešponduje 

s reálnou nákladovosťou prípravy stravy. V záujme dodržania kvality a výživovej hodnoty 

stravy pre deti v MsDJ je táto zmena za stravnú jednotku nevyhnutná.  

Navrhujeme zmenu úhrady za stravu z 1,50 € na 1,80 €. 

  

 

Dopad na rozpočet: nárast príjmov o cca  1.000 € ročne. 
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1. Článok III, ods. 1 písm. b sa mení sadzba na 1,80 € 

2. Článok III, ods. 2 sa mení na: 

      Paušálny poplatok tvoria úhrady za poskytované služby takto: 

 

  

Činnosti  Mesiac/€ Deň/€ 

Bežné úkony starostlivosti 

o dieťa: osobná hygiena, pomoc 

pri podávaní stravy a dodržiavanie 

pitného režimu, obliekanie, 

vyzliekanie, mobilita, motorika,  

 

120 

 

5,71 

Obslužné: upratovanie, pranie, 

žehlenie, údržba bielizne, 

 

80  

 

3,81 

Stravovanie:  1,80 

Výchova:  80 3,81 

 

3. Článok III, ods. 7 sa mení takto: Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla 4 x denne: 

–  raňajky 0,42 € , desiata 0,32 €, obed 0.80 €, olovrant 0,26 €.  

 

4. Článok IV, ods. 3 sa mení takto: Návrh  zmien a doplnkov tohto všeobecne záväzného 

nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa   04.09.2019   a zvesený dňa  

20.09.2019    

      

5. Článok IV, ods. 4 sa mení takto:  Návrh  zmien a doplnkov tohto všeobecne záväzného  

nariadenia  bol schválený uznesením  MsZ v Bardejove č. .... /2019 zo dňa 26.09.2019  

a   nadobúda účinnosť 01.11.2019. 

 

6. Článok IV, ods.5 a  6 sa rušia. 


