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Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 

                                                                                     
 Dodatok č. 1/2012  

K všeobecnému záväznemu nariadeniu č. 1/2009           
o  poskytovaní opatrovateľskej služby,  o spôsobe 

určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad 

Kysucou 
 

 
 

   Návrh VZN  
 

Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou 11.06.2012 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou 11.06.2012 
Začiatok lehoty na pripomienkové konanie 11.06.2012 
Ukončenie pripomienkového konania 26.06.2012 
Počet pripomienok uplatnených k návrhu 0,0 
Návrh zvesený z úradnej tabule 28.06.2012 

 
   Schválené VZN 
 

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou 
uznesením č.11-4/2012 

 
28.06.2012 

Počet prítomných poslancov na rokovaní 7 
Zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce 29.06.2012 
Zvesené z úradnej tabule 14.07.2012 
VZN nadobúda účinnosť 01.08.2012 
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Obec Vysoká nad Kysucou 
vydáva v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
noviel 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 v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon 
o sociálnych službách“) 
 
 
 

Dodatok č.1/2012 
k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2009 

 
o poskytovaní opatrovateľskej služby,  o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za opatrovateľskú službu  
 

Predmet úpravy 
 

 
Článok 4 

Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu 
 

Ods.10 Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu sa upravuje: 
 
Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých 
úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít. 
 
Úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby sa stanovuje na 1,50 € za jednu hodinu jej 
poskytovania denne. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 1/2012 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2009 o poskytovaní 
opatrovateľskej služby,  o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za 
opatrovateľskú službu bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad 
Kysucou dňa 28.06.2012 Uznesením číslo 11-4/2012. 
 

2.  Tento dodatok nadobúda právoplatnosť 01.08.2012. 
 
 
 

                                                                                                  Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                           starosta obce 
 
 
 
 
 
 


