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Dodatok č. 3
 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.  11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb  a o

spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Všeobecne  záväzné  nariadenie  obce  č.  11/2010  o  poskytovaní  sociálnych  služieb   a  o
spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  schválené Obecným zastupiteľstvom Tvrdošovce dňa
10.12.2010, uznesením č.  1/101210, písm. D) bod 9) a Dodatok č.  1  k Všeobecne záväznému
nariadeniu obce č. 11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb  a o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby  schválený  Obecným  zastupiteľstvom  Tvrdošovce  dňa  13.12.2016   uznesením  č.
19/13122016 písm. A bod 8  a  Dodatok č. 2  k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 11/2010 o
poskytovaní sociálnych služieb  a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby schválený Obecným
zastupiteľstvom Tvrdošovce dňa 30.05.2017 uznesením č. 23/30052017 písm. A bod 8. sa mení
a dopĺňa nasledovne:

§ 13 Výška úhrady za opatrovateľskú službu

1. Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 0,50 € na jednu hodinu. 
2. V prípade, že klientovi bude poskytovaná  opatrovateľská služba iným poskytovateľom, v tom
    prípade obec prispeje klientovi  za hodinu opatrovateľskej služby vo výške 0,95 €.
3. Úhrada za dovoz 1 obeda sa stanovuje vo výške 0,30 €.

sa mení nasledovne:

§ 13 Výška úhrady za opatrovateľskú službu

1. Úhrada za opatrovateľskú službu, v rozsahu do 2 hodín denne je poskytovaná bezodplatne.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu nad 2 hodiny denne, sa stanovuje vo výške 0,50 €/hodina.
3. V prípade, že klientovi bude poskytovaná  opatrovateľská služba iným poskytovateľom,
    v tom prípade obec prispeje klientovi  za hodinu opatrovateľskej služby sumou vo výške   
    0,95 €.

Ostatné časti pôvodného VZN č.  11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb  a o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby ostávajú nezmenené a platné.
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.11/2010 o poskytovaní sociálnych služieb
a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby  bol schválený  Obecným zastupiteľstvom Tvrdošovce
dňa                  uznesením 

                   Ing. Marián Tóth, MBA
                    starosta obce


