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Číslo materiálu: 4/2019
Volebné obdobie: 2018-2022 

Dodatok č. 3  

k  všeobecne záväznému nariadeniu obce Tvrdošovce č. 5/2013

o  poskytovaní sociálnych služieb v  Dennom stacionári pre dospelých v  obci 
Tvrdošovce

Návrh dodatku k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 
4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 09.05.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 09.05.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 09.05. 2019

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania: 27.05.2019

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu dodatku k VZN 
uskutočnené dňa:

28.05.2019

Pripomienky zasielať:
- písomne na adresu: Obec Tvrdošovce, Obecný úrad, Novozámocká cesta 56, 941 10   
  Tvrdošovce
- elektronicky na adresu: prednostka@tvrdosovce.sk
- faxom na číslo: +421 35 6492413

Schválený dodatok k  všeobecne záväznému nariadeniu obce Tvrdošovce
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Tvrdošovciach dňa: 30.05.2019

Uznesenie OZ Tvrdošovce číslo: 4/30052019 písm. A bod 9

Vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 07.06.2019

Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu nadobúda 
účinnosť dňom:

24.06.2019



Dodatok č. 3

 k VZN obce Tvrdošovce č. 5/2013 o poskytovaní sociálnych služieb 

v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce

Príloha č. 2 k VZN

Výška  úhrady  za  poskytovanú  sociálnu  službu  v Dennom  stacionári  pre  dospelých  v obci 
Tvrdošovce

1. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je 1,00 € za deň
2. Výška úhrady za stravovanie v dennom stacionári je stanovená takto:

 Desiata    0,50 €
 Obed       3,16 €
Olovrant  0,50 €

0,60 €  bude prispievať obec k strave v Dennom stacionári pre dospelých v obci Tvrdošovce 
pre každého žiadateľa.
Žiadateľ  môže odmietnuť stravu poskytnutú v dennom stacionári   pre dospelých v obci 
Tvrdošovce na základe Zmluvy o poskytnutí sociálnych služieb.

Nadobudnutím  účinnosti  tohto  dodatku  k VZN  sa  ruší  platnosť  Dodatku  č.  2 k VZN  obce 
Tvrdošovce č. 5/2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Dennom stacionári pre dospelých v obci 
Tvrdošovce schválené uznesením č.  34/31052018 písm. A bod 7 zo dňa 31.05.2018. 

                    Ing. Marián Tóth, MBA

                 starosta obce 


