
OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 

DODATOK Č. 3 

 

k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o podmienkach poskytovania  

opatrovateľskej služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu  

v obci Zborov nad Bystricou 

 

Obec Zborov nad Bystricou v zmysle § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 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 v znení neskorších zmien a doplnkov 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“) 

 

VYDÁVA 

DODATOK Č. 3  

 

k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej 

služby a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v obci Zborov nad Bystricou 

v znení jeho neskorších dodatkov a doplnkov. 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Týmto dodatkom sa mení § 8 Spôsob určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu, 

bod 12 v nasledovnom znení:  

Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých 

úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít 

v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa poskytla. Pri výpočte úhrady za opatrovateľskú službu 

obec vychádza z výšky ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci rok. Rozsah 

ekonomicky oprávnených nákladov je definovaný v § 72 ods. 5 zákona o sociálnych službách. 

ÚHRADA ZA POSKYTOVANIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY SA STANOVUJE 

NA 1,10 € ZA JEDNU HODINU JEJ POSKYTOVANIA DENNE. 

Ostatné § a body VZN 1/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby a o spôsobe 

určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v obci Zborov nad Bystricou v znení jeho 

neskorších dodatkov a doplnkov sa nemenia. 

 

§ 2 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Vyvesené na pripomienkovanie: 10.04.2019 

2.  Zvesené z pripomienkovania: 03.05.2019 

3. Tento dodatok č. 3 k VZN 1/2016 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Zborove nad Bystricou č.49/2019 dňa 03.05.2019. 

4.  Schválený Dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 vyvesený na úradnej tabuli: 06.05.2019 



OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU 

5.  Zvesené z úradnej tabule: 31.05.2019 

6. Tento dodatok č. 3 k VZN č. 1/2016 schválený Obecným zastupiteľstvom v Zborove nad 

Bystricou Uznesením č.49/2019 zo dňa 03.05.2019 nadobúda účinnosť dňom 01.06.2019. 

7. Týmto Dodatkom č. 3 k VZN č. 1/2016 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby 

a o spôsobe určenia výšky úhrady za opatrovateľskú službu v obci Zborov nad Bystricou sa 

ruší Dodatok č. 1 zo dňa 09.12.2016 schválený uznesením č. 138/2016. 

 

 

 

Zborov nad Bystricou 03.05.2019 

 

 

 PaedDr. Juraj Hlavatý 

 starosta obce 


