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Doplnok č.2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišské Vla chy č. 4/2013 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške  úhrad za sociálne služby  

Mesto Spišské Vlachy, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky a podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov a na základe zákona NR SR č. 50/2012 Z. z. ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon 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 tento Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Spišské Vlachy č. 
4/2013 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby (ďalej 
len „Doplnok č. 2 k VZN č.4/2013“).  
 

Čl. 1 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišské Vlachy č.4/2013 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby sa mení a dopĺňa takto: 
 
  
 

(1) § 14 odsek 2 znie:                                                                                                           
Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 0,50 EUR/klient/hodina. 
 

(2) § 14 odsek 5 znie: 
               Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby je pre neplnoletú fyzickú  
               osobu  vo  výške 0,50 EUR/klient/hodina. 

 
 

 
 

Čl.2 
 
(1) Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišských   

Vlachoch uznesením č. 110/VII/2015 dňa 27.09.2015.  
 
(2) Tento Doplnok č. 2 k VZN č. 4/2013 bol vyhlásený vyvesením na úradnej tabuli Mesta 

Spišské Vlachy a zverejnením na internetovom sídle Mesta Spišské Vlachy dňa 
28.09.2015  a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od zverejnenia. 

 
 
 
 
V Spišských Vlachoch, dňa 28.09.2015 
 
 
 
 
                                                                                                                      Ľubomír Fifik, v.r. 
                                                                                                          primátor mesta 

 

 
 


