Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 02. 06. 2016
VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 27. 06. 2016
VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 08. 2016

Mesto Nová Dubnica na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
v y d á v a pre územie mesta Nová Dubnica
Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2016
Mesta Nová Dubnica
o doplnení a zmene
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2015
o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica
Článok 1
Predmet úpravy
článok 11 – Výška úhrady za sociálnu službu v jedálni, bod 1. – doterajšie znenie sa nahrádza
novým, ktoré znie:
1. Výška príspevku za poskytnutie sociálnej služby v jedálni sa určuje podľa prílohy č. 7.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1.

Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a) hlavný kontrolór mesta
b) sociálno-zdravotno-bytová komisia
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 22. 06. 2016,
uznesením č. 47/2016.
3. VZN nadobúda účinnosť 01. 08. 2016.

Príloha:
Príloha č. 7

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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Príloha č. 7

Výška príspevku za poskytnutie sociálnej služby v jedálni
v meste Nová Dubnica od 01. 08 2016

Výška dôchodku
Príspevok z mesta
...............................................................................................................................
Do výšky dôchodku – 310,99 €
- 0,67 € príspevok z MsÚ
Rozpätie dôchodkov od 311 € do 342,99 €
- 0,40 € príspevok z MsÚ
Nad dôchodok 343 €
- 0 príspevok z MsÚ

- Manželia, ktorí majú spoločné trvalé bydlisko platia obedy v plnej výške aj vtedy, ak by
obedy poberal iba jeden z manželov.
- Invalidný dôchodca musí byť riešený do hranice životného minima na Úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pričom podmienka je, že je evidovaný na úseku služieb
zamestnanosti.
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