
Dodatok č. 1/2010, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Saliby  

č. 1/2009 o poskytovaní sociálnych služieb v Domove dôchodcov Dolné Saliby 
(ďalej len DD-D.Saliby)  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Dolné Saliby, na základe ustanovení § 4 ods. 3, písm. 
p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, v znení neskorších predpisov a na základe ustanovení § 35, § 72 a § 80 
zákona NR SR 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 (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“), sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 
nariadení obce Dolné Saliby  

Článok 1  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolné Saliby č.1/2009 o poskytovaní 
sociálnych služieb v Domove dôchodcov V Dolných Salibách sa mení takto:  

1. Článok 6 sa mení a znie:  

(1) V DD-D.Saliby sa platí úhrada za  

1. poskytovanú sociálnu služby v zariadení pre seniorov:  

 ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne 
a šatstva,  

 pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy.  

2. užívanie vlastnej chladničky  

3. poskytovanie služieb práčovne pre  

a) občana – dôchodcu /neubytovaný v DD/  

b) ostatné fyzické a právnicé osoby  

4. užívanie izby smútku a chladiarenského zariadenia  

 

2. Článok 7 ods. 2 sa mení a znie :  

(2) „ Výška nákladov za ubytovanie prijímateľa sociálnej služby v DD-
D.Saliby, na ďeň a prijímateľa sociálnej služby  je 3,40 €. Prijímateľ z 
uvedenej sumy  uhrádza 2,10 € na ďeň. Ak obytnú miestnosť užíva na 
vlastnú žiadosť jeden prijímateľ sociálnej služby, uvedená úhrada za 
ubytovanie sa zvyšuje na deň na prijímateľa sociálnej služby o 0,90 €. Ak 
obytnú miestnosť užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby, uvedená 
úhrada za ubytovanie sa zvyšuje na deň a prijímateľa sociálnej služby o 
0,30 €.“  

3. V článku 7 sa za odsek (9) vkladajú nové odseky (10), (11) a (12), ktoré znejú:  



(10) Výška úhrady za užívanie vlastnej chladničky na prijímateľa sociálnej 
služby v DD- D.Saliby na jeden mesiac je 5,00 €. Táto úhrada je splatná aj 
v prípade neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby v zariadení pre 
seniorov, pokiaľ sa prijímateľ sociálnej služby a DD-D.Saliby nedohodnú 
inak.“  

 

(11) Výška úhrady za poskytovanie služieb práčovne je pre občana – 
dôchodcu obce Dolné Saliby a pre ostatné fyzické a právnické osoby 1,00 
€ za kg suchého prádla.“  

 

(12) Výška úhrady za užívanie izby smútku v DD-D. Saliby je na jeden ďen 
3,50 €, za užívanie chladiarenského zariadenia v DD-D.Saliby je na jeden 
deň 3,50 €.“  

 

4. Doterajšie odseky (10) až (13) sa označujú ako (13) až (16).  

 

Ostatné ustanovenia VZN Obce Dolné Saliby č. 1/2009, ktorým sa upravujú 
podmienky poskytovania sociálnych služieb v DD-D.Saliby ostávajú nezmenené.  

Článok 2  
 

Toto Dodatok k VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 81/2010 
zo dňa 5. 11. 2010 a nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia. 

 

Účinnosť nadobúda: 01. 12. 2010 

 

 

Vyvesené: 08.11.2010 

 

Zvesené: 23.11.2010 

 

 

 

 

Ing. Seres Lajos  

   starosta obce Dolné Saliby  
 
 
 


