OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Všeobecne záväzné nariadenie
(VZN)
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Číslo nariadenia:

4/2014

ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/20 09 o úhradách za sociálne služby
poskytované obcou Spišský Štvrtok.
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20.10.2014

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:
Dátum schválenia VZN

Číslo uznesenia

Dátum vyvesenia na
úradnej tabuli
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27.10.2014
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28.10.2014
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....................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce

VZN 4/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok v súlade s ustanovením § 6, ods. 1, § 11 ods. 4
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR
SR 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 pre
územie obce Spišský Štvrtok

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK č. 4/2014
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 4/2009 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Spišský Štvrtok (ďalej len „VZN “).
PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Týmto VZN sa, s platnosťou od 01.10.2014, mení a dopĺňa čl. II Výška a spôsob určenia
úhrady za opatrovateľskú službu. V § 3 sa dopĺňa bod 6 v tomto znení:
6. Ustanovenia tohto paragrafu sa nepoužijú, ak cena práce opatrovateľky je v plnom
rozsahu uhradená z iných ako vlastných zdrojov obce. V takomto prípade sa
opatrovateľská služba poskytuje bezodplatne.

DRUHÁ ČASŤ - Záverečné ustanovenia
1.

Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Spišský Štvrtok dňa
27.10.2014 uznesením číslo 58/2014.

2.

VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce Spišský Štvrtok.

V Spišskom Štvrtku dňa 27.10.2014

...................................................................
Ing. Ján Greš, starosta obce
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