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Obecné zastupiteľstvo obce Pečovská Nová Ves na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 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 toto:  

    

VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES  

 

č. 2/2020 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad  

za poskytované sociálne služby, ktorým sa mení a dopĺňa  

  VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE 

OBCE PEČOVSKÁ NOVÁ VES  č. 1/2020 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia a výške úhrad  

za poskytované sociálne služby zo dňa 1.7.2020 

 

 

    

1.  V  článku   IV. -   Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári   

 

  v  § 7  sa bod (4)  nahrádza novým textom, ktorý znie : 

V dennom stacionári sa poskytujú: 

  a) odborné činnosti : 

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe 

             - sociálne poradenstvo 

             - sociálna rehabilitácia 

             - rozvoj pracovných zručností   

         b) obslužné činnosti 

            -  stravovanie 

         c)  ďalšie činnosti  

            - záujmová činnosť.  
 

   

 v § 8  sa bod  (3)  nahrádza novým textom, ktorý znie :    
               

 Prijímateľ sociálne  služby v dennom stacionári je povinný platiť úhradu za : 

a) odborné činnosti – pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe -  0 €/ deň 

  b) obslužné činnosti  - stravovanie  uhrádza prijímateľ soc. služby nasledovne : 

      raňajky  ..................   0,50 €/ deň 

      desiata   ..................   0,50 €/ deň 

      obed  ......................   2,50 €/ deň 

      olovrant  .................   0,50 € /deň  

c)   ďalšie činnosti sú spoplatňované vo výške preukázaných ekonomicky oprávnených 

nákladov. 



 

2. Ostatné ustanovenia VZN č. 1/2020 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia 

a výške úhrad za poskytované sociálne služby zo dňa 1.7.2020 ostávajú nezmenené.  

 

3. Na tomto VZN  č. 2/2020  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Pečovská Nová Ves 

dňa 10.08.2020 uznesením č. 90/2020 a účinnosť nadobúda dňa 26.08.2020. 

 

 

V Pečovskej Novej Vsi, 10.08.2020 

 

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Jaroslav Dujava   

                                                                                                          starosta obce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


