
Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby vyvesený na úradnej tabuli v obci Poproč   dňa   23.11.2012. 
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby vyvesený na úradnej tabuli v obci Poproč  dňa .........................   
 

Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012 o úhradách za 

sociálne služby nadobúda účinnosť  dňa ......................... 

 

 
 Obecné zastupiteľstvo obce Poproč na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 Z.z. 

o sociálnych službách znení neskorších predpisov  v y d á v a  pre územie obce Poproč tento 

 

D O D A T O K   Č.  1 

  
k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012  

o úhradách za sociálne služby 
 

 

Čl. I 

 

  
§ 4a – Výška úhrady a spôsob určenia úhrady za poskytovanie odborných a obslužných 

činností v DD a podrobnosti o poskytovaní týchto činností    znie takto: 

 

(1) Odborné činnosti sú najmä: pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby. Spôsob určenia úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc  inej 

fyzickej osoby, výška úhrady pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby je stanovená sadzbou podľa stupňa odkázanosti nasledovne: 

 

Stupeň odkázanosti                                         Výška úhrady 

         II.      1,54  EURO 

       III.      1,94  EURO 

IV.                                                                 2,34  EURO 

V.                                                                 2,74  EURO 

VI.                                                                 3,14  EURO 

 

Odseky     (2) až (3) zostávajú nezmenené. 

                                                                  

 

 

§ 5 - Podrobnosti o bývaní, spôsob úhrady a  výška úhrady za bývanie v DD    znie takto: 
                

Odseky     (1)  až  (3)  zostávajú nezmenené. 

 

(4) Denná sadzba za užívanie 1 m
2
 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 

obytnej miestnosti je 0,80 EURO, v tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie 

podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných 

priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia 



obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné 

plnenia spojené s bývaním. 

 

Odseky    (5)  až  (9)  zostávajú nezmenené. 

 

 

§ 7 - Výška stravnej jednotky, výška úhrady za prípravu stravy v DD      znie takto: 

 

Odseky (1) a (5) zostávajú nezmenené. 

(6) Réžijné náklady na ďalšie činnosti súvisiace s prípravou a výdajom stravy sa určujú 

vo   výške 0,70 EURO na / deň. 

 

 

§ 8   - Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za zaopatrenie v DD       znie takto: 

 

(1) Výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva v DD pri 

starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne, na deň a na občana je stanovená sadzbou 

podľa stupňa odkázanosti  fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby  nasledovne: 

 

Stupeň odkázanosti                                              Výška úhrady 

II.      0,35  EURO 

III.      0,85  EURO 

IV.      1,35  EURO 

V.      1,85  EURO 

VI.      2,45  EURO 

 

Odseky     (2) až (3) zostávajú nezmenené. 

 

 

Čl. II 

 
(1) 

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč 

č. 1/2012 o úhradách za sociálne služby. 

 

(2) 

Na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Poproč č. 1/2012  sa 

uznieslo Obecné zastupiteľstvo obec Poproč dňa    7.12.2012. 

 

(3) 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 

.............................. 

 

 

  

 

 

.............................................................. 

             Ing. Štefan Jaklovský 

                                                                                                       starosta obce 


