
            DODATOK č. 2 
     ku  

Všeobecné záväzné nariadenie  č. 1/ 2008 

o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby  

   v zriaďovateľskej pôsobnosti obce KRIVÁ 

 

Obec  Krivá  podľa ustanovenia §6, ods. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v 

platnom znení  a v súlade so Zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení 

neskorších predpisov , Zákonom  č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi, Zákonom 601/2003 Z.z. 

o životnom minime, Zákonom č. 36/2005 Z.z. o rodine a Zákonom č.305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  

 v y d á v a:  

 

Dodatok č. 2 ku VZN č. 1/2008 o rozsahu poskytovanie sociálnej pomoci a úhradách za 

sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivá, 

 

Čl. V. Opatrovateľská služba , odst. 7.3.1  znie takto: 

 

7.3.1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je: 

 1,00 € / hod. u okruhu osôb uvedených v bode 7.1.1  a) a c) 

 2,25 € / hod. u okruhu osôb uvedených v bode 7.1.1  b) 

 0,75 € / hod. za ostatné práce v domácom prostredí požadované klientom nad rámec 

nevyhnutných prác.  

 

Ostatné časti VZN č. 1/2008 o rozsahu poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne 

služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce KRIVÁ zostávajú nezmenené. 

 

Návrh  „Dodatok č. 2  ku Všeobecne záväzné nariadenie  č. 1/ 2008 o rozsahu poskytovania 

sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti obce KRIVÁ“ 

bol zverejnený na úradnej tabuli v obci Krivá dňa  15.11.2011. 

Zvesený z úradnej tabule dňa 30.11.2011. 

 

Tento „dodatok č. 2 ku Všeobecne záväznému  nariadeniu bol schválený  uznesením 

Obecného zastupiteľstva v Krivej  dňa 1.12.2011  č. 6/2011. 

VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2012. 

 

Vyhlásenie „Dodatku č. 2 ku Všeobecne záväznému nariadeniu  č. 1/ 2008 o rozsahu 

poskytovania sociálnej pomoci a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 

obce KRIVÁ“ je vykonané vyvesením na úradnej tabuli v obci dňa 2.12.2011 na dobu 15 dní. 

Zvesené z úradnej tabule obce dňa 17.12.2011. 

 

Účinnosť tohto „Dodatku č. 2 ku VZN“  je  od 1.januára 2012.  

 

 

 

 

                                      Peter  D ž u b e k    

           starosta obce   

 


