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NÁVRH - Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadeniu                               
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krompachy 

Číslo:  

1/2017 

 

 

 

Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 72 ods. 2 zákona 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  

vydáva 

Doplnok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

(ďalej len „Doplnok“): 

 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2017  o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy sa mení a dopĺňa takto: 

 

(1) V článku 5 ods. 7 sa mení text v znení: 

„Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje na 1,20 €.“                                       

na text: „Výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje na 1,00 €.“  

(2) V článku 6 odsek 6  sa tabuľka č. 1 dopĺňa nasledovne: 

Názov kompenzačnej pomôcky Úhrada za deň 

Chodúľka 0,10 

Chodúľka s kolieskami 0,10 

Toaletná stolička 0,10 

 

Čl.  2 

Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa ............ uznesením 

č. .........................  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho  vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta. 

 

 


