
OBEC OLEŠNÁ 

NÁVRH  

 

Obec Olešná v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 2 písm. d) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých 

pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a v súlade s ustanoveniami 

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“) Z. z. vydáva  

 

Dodatok č. 2/2018 

 

K Všeobecnému záväznému nariadeniu Obce Olešná č. 4/2015 o poskytovaní 

opatrovateľskej služby 

 

 

 

Návrh Dodatku č. 2/2018:   Vyvesený dňa: 19.03.2018;      Zvesený dňa................... 

Schválený Dodatok č. 2/2018 na zverejnenie, Obecným zastupiteľstvom 

v Olešnej dňa: 15.3.2018  

Uznesením  OZ č. 64/2018 

 

 

Schválený Dodatok č. 2/2018: Vyvesený dňa: .........................     Zvesený dňa....................... 

Schválený Dodatok č. 2/2018 Obecným zastupiteľstvom v Olešnej dňa: ................................ 

Uznesením OZ č................/2018 

 

 

 

 

 



 

 

V § 3 VZN č. 4/2015 – „Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu“  sa v bode 4.)  

mení  písmeno  a)  nasledovne:  

 

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien 

zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva kvalifikovaný zdravotnícky pracovník na 

základe zmluvy s obcou v súlade s § 49  a § 84  bod  21 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.  

 

V § 6 VZN č. 4/2015 – „Právna ochrana občana pri platení úhrady“ sa nahrádza bod 1.) 

novým znením: 

 

Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu  musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej 1,65-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú 

fyzickú osobu ustanovenú zákonom č. 601/2003 Zb. v znení neskorších predpisov, (§ 73 ods. 1 

zákona č. 448/2008).  
 

V § 6 VZN č. 4/2015 – „Právna ochrana občana pri platení úhrady“ sa  v bode 3.)  mení  

pôvodne uvedený paragraf s odsekom, ktorý má byť správne: § 73 ods. 8 zákona č. 448/2008.  

 

V § 6 VZN č. 4/2015 –„Právna ochrana občana pri platení úhrady“ sa v bode 4.)  mení  

pôvodne uvedený paragraf s odsekom, ktorý má byť správne: § 73 ods. 11 zákona č. 

448/2008. 

 

V § 6 VZN č. 4/2015 –„Právna ochrana občana pri platení úhrady“ sa v bode 5.) mení 

pôvodne uvedený paragraf s odsekom, ktorý má byť správne: § 73 ods. 12 zákona č. 

448/2008.  

 

V § 6 VZN č. 4/2015 – „Právna ochrana občana pri platení úhrady“ sa v bode 7.) mení 

pôvodne uvedený paragraf s odsekom, ktorý má byť správne: § 73 ods. 14 zákona č. 

448/2008. 

 

V § 7 VZN č. 4/2015 – „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“ sa v bode 1.)  mení 

pôvodne  uvedení paragraf  s odsekom a písmenom, ktoré má byť správne: § 73 ods. 1 a ods. 

2 písm. f) zákona č. 448/2008.  

 

        v. r.  Štefan Cudrák  

                   starosta obce  



Uznesenie číslo   64/2018 

z  2. rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Olešná zo dňa 15.03.2018 

K návrhu Dodatku č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Obce Olešná č. 4/2015 

o poskytovaní opatrovateľskej služby 

Obecné zastupiteľstvo Obce Olešná podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z. n. p.  

s ch v a ľ u j e 

Zverejnenie návrhu Dodatku č. 2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu  Obce Olešná č. 

4/2015 o poskytovaní opatrovateľskej služby 

Hlasovanie poslancov:  

Za:  9 J. Červenec, Ing. A. Dočár, Ing. P. Duraj, M. Ficek, 

Mgr. J. Papíková, PhDr. K. Prengelová, PhD., Ing. 

A. Tkáčiková, R. Vyrobík, M. Badžgoňová  

Proti:  -  

Zdržal sa:  -  

Neprítomní:  -  

 

        v. r.   Štefan Cudrák  

                 starosta obce  

 

V Olešnej, dňa: 19.03.2018 

 


