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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE POPROČ
DODATOK Č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA ČÍSLO 10/2019
O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM
POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU

NÁVRH

Obec POPROČ
DODATOK ČÍSLO 1 K VZN 10/2019

Obec Poproč, v súlade s ustanovením §6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2020
DODATOK ČÍSLO 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA ČÍSLO 10/2019
O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŽBY POSKYTOVANÉ VEREJNÝM
POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB ZRIADENÝM OBCOU

§1
(1)

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj „nariadenie“) mení znenie ustanovenia
§5 odsek 2 Všeobecne záväzného nariadenia číslo 10/2019 o úhradách za sociálne
služby poskytované verejným poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou
nasledovne:
a) v štvrtom riadku sa vypúšťa „užívanie vlastného elektrospotrebiča 1 – 2 ks: 0,10 €“,
b) v šiestom riadku sa vypúšťa „používanie chladničky, rýchlovarnej kanvice, alebo
iného elektrospotrebiča: 0,15 €“
a nahrádzajú sa:
a) v štvrtom riadku: „používanie vlastného elektrospotrebiča (po odsúhlasení štatutárom)
ak obytná miestnosť nie je vybavená meracím zariadením na meranie odberu
elektrickej energie: 0,15 €“,
b) v šiestom riadku „za každý ďalší elektrospotrebič: 0,10 €“
základná sadzba za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej
miestnosti a príslušenstva
zvýšenie základnej sadzby za užívanie 1 m2 podlahovej plochy
obytnej miestnosti a príslušenstva, ak podlahovú plochu užívajú
dvaja prijímatelia sociálnej služby
zvýšenie základnej sadzby za užívanie 1 m2 podlahovej plochy
obytnej miestnosti a príslušenstva, ak podlahovú plochu užívajú traja
prijímatelia sociálnej služby a na jedného pripadá viac ako 8 m2
používanie vlastného elektrospotrebiča (po odsúhlasení štatutárom)
ak obytná miestnosť nie je vybavená meracím zariadením na meranie
odberu elektrickej energie
užívanie elektrickej zdravotníckej pomôcky
za každý ďalší elektrospotrebič

0,80 €
+ 0,20 €

+ 0,15 €

0,15 €
0,10 €
0,10 €
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(2)

Všeobecne záväzné nariadenie dopĺňa znenie ustanovenia §5 Všeobecne záväzného
nariadenia číslo 10/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované verejným
poskytovateľom sociálnych služieb zriadeným obcou: za odsekom (6) nasleduje ďalší
odsek (7):
§5
(7) Výška úhrady za poskytovanie ďalších činností v zariadení pre seniorov: výška úhrady
za TV prípojku (cez optický kábel) – TV Magio, základný programový balík 1,94 € /
kalendárny mesiac.

(3)

Ostatné ustanovenia nariadenia ostávajú nezmenené.

§2
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Poproč
na svojom zasadnutí dňa ________2020.

§3
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ________________________

§4
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2020 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).

______________________________
Ing. Iveta Komorová Hiľovská
starostka obce
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