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Dodatok č. 3 

Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2014 

o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách                 

za domácu opatrovateľskú službu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NÁVRH Dodatku č. 3 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách 

za domácu opatrovateľskú službu 

 

Termín vyvesenia Termín zvesenia Forma zverejnenia 

13. 11. 2019 10. 12. 2019 
Úradná tabuľa 

webová stránka obce 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu Dodatku č. 3 k VZN č. 2/2014: Bez pripomienok 

 

 

Dodatok č. 3 VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za 

domácu opatrovateľskú službu 

Schválené 

Číslo uznesenie 
Vyhlásené Účinnosť Forma vyhlásenia 

10. 12. 2019 

65/2019 
10. 12. 2019 1. 1. 2020 

úradná tabuľa 

webová stránka obce 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v  Nitrianskom Rudne vo veciach územnej samosprávy v zmysle 

ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

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 sa uznieslo na tomto  

 

Dodatku č. 3 

VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu 

opatrovateľskú službu 

 

 

Článok I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Nitrianske Rudno č. 2/2014 o poskytovaní domácej 

opatrovateľskej služby a o úhradách za domácu opatrovateľskú službu schválené uznesením     

OcZ v Nitrianskom Rudne č. 4/2014/C/bod 6 dňa 31. 3. 2014 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Článku III. ods. 1 znie: 

„1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,70 eura za hodinu           

opatrovania.“ 

 

2. V Článku III. ods. 2 znie: 

„ 2. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom  mesiaci sa určí 

podľa poskytnutých úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,70 eura a počtu 

hodín domácej opatrovateľskej služby , ktoré boli fyzickej osobe odkázanej na 

opatrovateľskú službu poskytnuté.“ 

 

 

Článok II. 

Účinnosť 

 

Dodatok č. 3  VZN č. 2/2014 o poskytovaní domácej opatrovateľskej služby a o úhradách za 

domácu opatrovateľskú službu nadobúda účinnosť  1. januára 2020. 

 

 

                                                             

 

                           

 

 

                                                                                                              Robert Štrbák 

                                                          starosta obce  

 

 

 

 


