
Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

(Dodatok č. 4) 
ktorým sa mení a dopĺňa  

 Všeobecné záväzné nariadenie obce Závod  

o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované 

v Domove sociálnych služieb sv. Michala n. o.  

zo dňa 18. júna 2014 

 

Obecné zastupiteľstvo Závod na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa dopĺňa VZN obce Závod o rozsahu, 

spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované v Domove sociálnych služieb 

sv. Michala n. o. zo dňa 18. júna 2014. 

 

                                                                     Článok 5 

Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby 

 

Článok 5 bod 9. sa upravuje nasledovne:  

 

9. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej 

služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom v zmysle § 2 písm. č) zákona č. 601/2003 Z. 

z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.       

     

Článok 5 bod 11. sa upravuje nasledovne:  

 

11. Ak podľa zákona o sociálnych službách nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť  

platiť úhradu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak sa ich 

príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby. Rodičom alebo deťom po 

zaplatení úhrady za sociálnu službu musí zostať 1,65 násobok sumy životného minima 

ustanovenej osobitným predpisom. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom 

sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.  

 

Záverečné ustanovenia  

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č. 4 –  bolo schválené Obecným 

zastupiteľstvom v Závode dňa ............... uznesením č. ......... 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie – Dodatok č. 4 – nadobúda účinnosť dňom schválenia. 

3.   Ostatné náležitosti tohto VZN zostávajú v platnosti.                                                                                                                          

 

    

 

                                                                                                                   Ing. Peter Vrablec v. r. 

                      starosta obce 

 

 

Návrh vyvesený dňa : 20. 3. 2018 

VZN schválené dňa :  ........................... 



 


