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Funkcia Meno Dátum Podpis

Spracoval Ved. sociálneho úseku
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Schválil Riaditeľka zariadenia
12.11.2018

Vydal PVK
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Rozdeľovník výtlačkov

Výtlačok 
č.

Funkcia Meno Forma Dátum Podpis

1 Riaditeľka zariadenia písomná
12.11.2018

2 Ved. sociálneho úseku písomná
12.11.2018

3 Ved. ošetrovateľského 
úseku

písomná
12.11.2018

4 Ved. úseku stravovania písomná
12.11.2018

5 Za výbor dôverníkov písomná
12.11.2018

6 Vývesná tabuľa písomná
12.11.2018

7 ved. pracoviska Čierne písomná
12.11.2018

8 Za výbor dôverníkov písomná
12.11.2018

Zmenový list

Zmena 
číslo

Miesto a charakter zmeny Dátum Meno a podpis

1

2

3

4
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Záznam o preštudovaní
     

Riadenie dokumentov a záznamov

Dátum Meno a priezvisko Podpis 



V zmysle  Všeobecne  záväzného  nariadenia  Žilinského  samosprávneho  kraja  č.  31/2014 
o poskytovaní  sociálnych  služieb  v zariadeniach  sociálnych  služieb  zriadených  Žilinským 
samosprávnym  krajom,  o určení  sumy  úhrady  za  sociálne  služby,  spôsob  ich  určenia 
a platenia  schváleného Zastupiteľstvom ŽSK dňa 28. apríla 2014, Uznesením č. 11/4 vydáva 
riaditeľka Centra sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01  Čadca (ďalej len 
„CSS Žarec“) tento

                                                      DODATOK č. 11   
                                                  k internému predpisu  
               o poskytovaní sociálnych služieb, určení sumy úhrady za sociálne služby, 
                                                   spôsob ich určenia a platenia   

  
 Interný    predpis  sa  upravuje  dodatkom  v súlade  s čl.  XIII.  bodom  2.   interného 
predpisu s účinnosťou od 13.11.2018  nasledovne:

V Čl.  V.  Spôsob  určenia  sumy  úhrady  za  ubytovanie  sa  mení  bod  7.,  ktorý  po 
vykonaných zmenách znie nasledovne: 

Veľkosť  podlahovej  plochy  obytných  miestností  a príslušenstva  obytných  miestností  CSS 
Žarec a celková suma úhrady za ubytovanie na klienta a deň:

číslo izba (1) chodba WC izba/1 prísl. spolu suma
izby m2 m2 m2 m2 m2 m2 klient/1deň

3.poschodie
10 17,35/1 0,00/1 0,33/1 17,35 0,33 17,68 2,90 €

  
Ostatné   ustanovenia  Interného  predpisu  zo  dňa  25.06.2014  a jeho  následných  dodatkov 
zostávajú nezmenené.

   V Čadci, dňa   12.11.2018

                                                                                           
                                                                                PhDr. Eva Larišová
                                                                               riaditeľka CSS Žarec
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