
 

O B E C    D U L O V 
 

Dodatok č. 1  

k VZN č. 1/2009 o podmienkach  opatrovateľskej  služby 
v Obci Dulov 

                   

Návrh tohto dodatku k VZN : 

A./  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :     15. mája 2012 

  B./  zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 15. mája 2012 

 

Začiatok lehoty na pripomienkovanie :     15. mája 2012 

Ukončenie lehoty na pripomienkovanie:    26. mája 2012 

Pripomienky zasielať:  

- písomne  na adresu: Obec Dulov, obecný úrad, 018 52  Dulov  168 

- elektronicky na adresu: obecdulov@stonline.sk 

 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN:    28. mája 2012 

         (bez pripomienok)  

Schválené VZN Uznesením č. 22/2012 obecného zastupiteľstva  6. júna 2012 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:   7. júna 2012 

VZN nadobúda účinnosť dňom:      23. júna 2012 

 
 
   
 

 
 
 
 

                 v.r. 
 

    Antonia Kandaliková 
      starostka obce 



 
 
 
 

Obec Dulov v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom 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 vydáva tento dodatok:   

 
V Článku V. Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu sa mení bod 
2. nasledovne:  
 
     2.  Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určuje podľa Článku VIII. 
 

 
 

 
Ruší sa pôvodný obsah Článku  VIII. Výška úhrady za opatrovateľskú 
službu a nový obsah je nasledovný: 

 
 

1. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je najmenej vo výške 50% priemerných 
ekonomických oprávnených nákladov za predchádzajúci rok. Priemerné ekonomické 
oprávnené náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby určené v súlade s § 72 
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov za rok 2011 sú vo výške  3,77 € na 1 
hodinu.  

2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu pre jednu fyzickú osobu podľa rozsahu 
poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších 
predpisov  je  1,89 € za 1 hodinu.   

 

Do Článku X. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 2., ktorý znie  
  

2. Dodatok č. 1 k VZN nadobúda účinnosť dňa 23. júna 2012, kedy strácajú účinnosť         
pôvodné  ustanovenia VZN zmenené týmto dodatkom. 

 

 

 


