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Obecné zastupiteľstvo obce Jánovce na základe ust. § 6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych 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 Jánovce toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE JÁNOVCE č. 4/2019
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 06/2011 o úhradách za sociálne
služby poskytované obcou Jánovce
(ďalej len „nariadenie“)
PRVÁ ČASŤ - Predmet úpravy
Týmto nariadením sa mení a dopĺňa VZN 06/2011 o úhradách za sociálne služby poskytované
obcou Jánovce takto:
1. Čl. 3 Podporná sociálna služba, § 5 Poskytovanie stravovania v Školskej jedálni pri
Materskej škole ods. 3 sa mení a znie nasledovne:
(3) Obec Jánovce môže poskytovať stravovanie prostredníctvom donášky stravy do
domácnosti občana uvedeného v ods. 1.
2. Čl. 3 Podporná sociálna služba, § 6 Výška a spôsob úhrady ods. 2 sa mení a znie
nasledovne:
(2) Obec Jánovce poskytuje občanovi obce podľa čl. 3, § 5 ods. 1 doplatok k strave vo výške
0,87 Eur.
3. Čl. 3 Podporná sociálna služba, § 6 Výška a spôsob úhrady sa dopĺňa o ods. 5, ktorý
znie nasledovne:
5. Výška úhrady za donášku stravy sa stanovuje takto:
a) pre občana uvedeného v Čl. 3, § 5 ods. 1 písm. a) a b) je donáška stravy zadarmo
b) pre občana uvedeného v Čl. 3, §5 ods. 1 písm. c) do dovŕšenia veku 70 rokov sa poplatok
za donášku stravy stanovuje na 0,50 €/osobu/donášku.
DRUHÁ ČASŤ - Záverečné ustanovenia
1. Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Jánovce dňa 05.09.2019
uznesením číslo 41/2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2019.
V Jánovciach, dňa 21.8.2019
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