
 
 

Dodatok č. 1/2011, 
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 dopĺňa piatym bodom, ktorý znie: 
„5.   poskytovanie prepravy“ 
 
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 1,30 €. 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 (12) vkladá nový odsek (13)  ktorý znie: 
„(13) Výška úhrady za prepravovanú vzdialenosť  sa určí ako súčin dĺžky 
prepravovanej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 km prepravovanej vzdialenosti. 
Výška úhrady  za 1 km prepravovanej vzdialenosti  pre prijímateľa sociálnej služby v 
DD-D.S. je 0,15 €, pre prijímateľa sociálnej služby v DD-D.S.  s doprovodom je 0,20 
€.“ 
 
4.   Doterajšie odseky (13) až (16) sa označujú ako (14) až (17). 
 
Ostatné ustanovenia VZN Obce Dolné Saliby č. 1/2009, a dodatku č. 1/2010, ktorým 
sa upravujú podmienky poskytovania sociálnych služieb v DD-D.Saliby ostávajú 
nezmenené. 

Článok 2 



 
Tento  Dodatok k VZN  bol schválený uznesením  Obecného  zastupiteľstva č.               
zo dňa              a nadobúda právoplatnosť    15. dňom  odo  dňa  vyvesenia. 
 
                                                                                            Ing. Seres Lajos 
                                                                                     starosta obce Dolné Saliby 


