
Dodatok č. 1  
K VŠEOBECNE ZÁVAZNÉMU NARIADENIU  

  č. 3/2012 
o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby 

 v obci Zemplínska Teplica 

  

 

 
 
Obecné zastupiteľstvo v Zemplínskej Teplici v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
Obce Zemplínska Teplica č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby v obci 
Zemplínska Teplica: 
 

Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zemplínska Teplica č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za 
poskytované služby v obci Zemplínska Teplica sa mení a dopĺňa takto: 
 
 
  

(1)  Čl. IV, odsek 1.6 znie: 

Úhradu za opatrovateľskú službu poskytnutú za kalendárny mesiac platí prijímateľ opatrovateľskej služby najneskôr do 
20. dňa nasledujúceho mesiaca nasledovnou formou: 
- peňažným poštovým poukazom na účet obce 
- platbou v hotovosti do pokladne Obce Zemplínska Teplica 
- príkazom na účet poskytovateľa sociálnej služby 
 

(2) Čl. IV. Odsek 1.7 znie: 
Výška úhrady za hodinu opatrovateľskej služby sa stanovuje na 0,40 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby/klient. 

 
Čl. II. 

 

(1) Tento Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a 
úhradách za poskytované služby bol schválený OZ dňa 22. 2. 2016. 

 
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2012 vyvesený dňa 2. 2. 2016, 
zvesený dňa 21. 2. 2016 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 vyvesený dňa 22. 2. 2016 
Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2012 nadobúda účinnosť dňom 8. 3. 2016. 
  
V Zemplínskej Teplici dňa 22. 2. 2016 

 
    

 
      

 
 
        Mgr. Jozefína Uhaľová 
           starostka obce 

 


