
Obec K o c u r a n y
Obecné zastupiteľstvo v Kocuranoch v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona číslo  369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona číslo 448/2008 Z.z. o 
sociálnych službách v platnom znení (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) v y d á v a

Prílohu č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 44/2009, ktorým sa upravujú 

podmienky na poskytovanie sociálnych služieb v obci Kocurany

Článok I.
Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.  44/2009,  ktorým  sa  upravujú  podmienky  na 

poskytovanie sociálnych služieb v obci Kocurany,  schválené uznesením č.  227/31/2009  na 
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Kocurany dňa 16.10. 2009 sa mení nasledovne:
v Prílohe č.1 k VZN č. 44/2009 – 
STANOVENIE ÚHRAD PRIJÍMATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY  
ZA POSKYTNUTÚ SLUŽBU
Opatrovateľská služba
Poskytuje sa za úhradu:
1. 1,00 eura za hodinu úkonov sebaobsluhy podľa Článku 3, § 4, písm. A/ 
2. 1,00 eura za hodinu úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych 

aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy podľa Článku 3, § 4, písm. B/ - D/ 
Pomoc pri osobnej starostlivosti o     dieťa a     podpora zosúlaďovania rodinného života   
a     pracovného života  
Poskytuje sa za úhradu:
1. 1,00 eura za hodinu úkonov sebaobsluhy podľa Článku 3, § 4, písm. A/ 
2. 1,00 eura za hodinu úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych 

aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy podľa Článku 3, § 4, písm. B/ - D/ 
Odľahčovacia služba
Poskytuje sa za úhradu:
1. 1,00 eura za hodinu úkonov sebaobsluhy podľa Článku 3, § 4, písm. A/ 
2. 1,00 eura za hodinu úkonov starostlivosti o svoju domácnosť, základných sociálnych 

aktivít a dohľadu pri úkonoch sebaobsluhy podľa Článku 3, § 4, písm. B/ - D/ 

Článok II.
Táto  príloha  č.  1  k  Všeobecne  záväznému  nariadeniu  obce  Kocurany  č.  44/2009, 

ktorou  sa  upravujú  podmienky  na  poskytovanie  sociálnych  služieb  v obci  Kocurany bola 
schválená  uznesením  č.306/10/2011  písm.  b)  na  zasadnutí  Obecného  zastupiteľstva  obce 
Kocurany dňa 16.12.2011.     .                .

Článok III.
Príloha č. 1 k VZN č. 44/2009 nadobúda účinnosť 01. 01. 2012.

                                                                                                     
  Ing. Vojtech Čičmanec

                                                                                                           starosta obce

Zverejnené: 30.11. 2011 
Zverejnené: 16.12. 2011 


