
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 

VZN o opatrovateľskej službe  č. 64/2017  o poskytovaní sociálnych služieb 

a o spôsobe úhrady a výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu 

na území obce Polomka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Polomke v zmysle § 4 ods. 3 písm.p), § 6odst. 1 a § 11 ods. 4 písm.g) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 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 (ďalej len zákon o sociálnych službách)   

                                                                         v y d á v a 

tento dodatok č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Polomka č. 64 /2017 o poskytovaní 

sociálnych služieb a o spôsobe úhrady a výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu na území 

obce Polomka. 

Týmto dodatkom sa mení v článku III.  § 6 výška úhrady na 1,20  EUR: 

 

                                                                   Článok III. 

§ 6 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu 

 

1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu poskytovanú Obcou Polomka pre fyzickú osobu 

s trvalým pobytom v obci Polomka je stanovená na  

1,20 EUR (slovom: jedno euro dvadsať centov) 

 za jednu hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby, 

pri všetkých úkonoch poskytovaných v rámci opatrovateľskej služby. 

 

2) Výška platby za jednotlivý mesiac sa určí podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutej 

opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby. 

 

                                                                   Článok IV. 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1) Obecné zastupiteľstvo Obce Polomka dňom nadobudnutia účinnosti tohoto  dodatku č. 1 

VZN č. 64/2017 Obce Polomka, mení v článku III. § 6 – výšku úhrady za opatrovateľskú 

službu.   

2) Tento dodatok č. 1  VZN Obce Polomka č. 64/2017 bol schválený obecným zastupiteľstvom 

Obce Polomka na jeho zasadnutí dňa 17.12.2020 uznesením č. 104/2020-OZ 

3)   Tento dodatok k VZN nadobúda účinnosť dňom 02.01.2021  

           

       Dodatok k VZN bol vyvesený na úradnej tabuli Obce Polomka v dňoch 02.12.2020 – 

02.01.2021. 

 

 V Polomke, dňa 02.01.2021                                                                
 

                                                                                             ----------------------------- 

                                                                                                 Ing. Ján LIHAN 

                                                                                                   starosta obce 



 

Návrh tohto dodatku č. 1  VZN 64/2017 na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa:  02.12.2020 

Zverejnené  po schválení:                       17.12.2020 

Zvesený z úradnej tabule:                       02.01.2021 

VZN nadobúda účinnosť dňom:             02.01.2021 

 
 


