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Ing. Iveta Feketeová 

   starosta obce v.r.  



VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2/2018 

ktorým sa mení VZN Obce Okoličná na Ostrove č. 3/2016 o podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb a určenie úhrad za ich poskytnutie (ďalej len „VZN“) 

 

Obecné zastupiteľstvo v Okoličnej na Ostrove v zmysle ust. § 4 odsek 3 písmeno p), § 6 

odsek 1 a ust. § 11 odsek 4 písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 72 odsek 2 zákona č. 448/2008 

Z. z. o sociálnych službách 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“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018, ktorým sa mení VZN Obce Okoličná na Ostrove 

č. 3/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určenie úhrad za ich 

poskytnutie (ďalej len „VZN“) sa mení nasledovne: 

 

1. V § 5 ods.1) sa nahrádza textom znenia:  

„ 1) Obec určuje sumu úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu vo výške 0,30 € za jednu 

hodinu opatrovania. “ 

 

2. V § 5 ods. 4) sa nahrádza textom znenia: 

„ 4) Prijímateľovi sociálnej služby musí po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom.“ 

  

3. V § 6 ods. 2) sa nahrádza textom znenia: 

„ 2) Obec je povinná chrániť osobné údaje získané v súvislosti s konaním o poskytnutí  

opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o  ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.“ 

 

Článok 2 

 

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení VZN č.3/2016 zo dňa 23.11.2016. 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v 

Okoličnej na Ostrove dňa 12.12.2018.  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.  

 

 

V Okoličnej na Ostrove dňa 13.12.2018.  

          

         Ing. Iveta Feketeová  

             starostka obce v.r. 

  


