
Predkladá: Mgr. Anton Heglas 

Návrh na uznesenie:  

Obecné zastupiteľstvo 

a) prerokovalo úpravu VZN  č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia   

    a výške úhrady  

b) uznáša sa na úprave VZN  č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia   

    a výške úhrady  
 

                                                                          

NÁVRH  

 

 
Obec Raková v súlade s §6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    v  y d á v a     tento návrh  
 

NA ÚPRAVU 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE RAKOVÁ  

č. 1/2018 
o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich určenia a výške úhrady  

 

 

ČASŤ IV 

JEDÁLEŇ 

 

Článok 2 

                                             Výška ceny stravného a podmienky poskytovania 

 

1.  Cena za stravnú jednotku – obed,  pre občana sa stanovuje v jednotnej sume:  

a)  osobný odber     2,19 €     (1,19 € náklady na suroviny + 1 € režijné náklady na prípravu stravy) 

b)  rozvoz stravy     2,19 €     (1,19 € náklady na suroviny + 1 € režijné náklady na prípravu stravy) 

 

a)  osobný odber     2,51 €     (1,41 € náklady na suroviny + 1,10 € režijné náklady na prípravu stravy) 

b)  rozvoz stravy     2,51 €     (1,41 € náklady na suroviny + 1,10 € režijné náklady na prípravu stravy) 

 

2. Túto úpravu VZN prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa ............................ uznesením č. 

..................................... a uznieslo sa na ňom dňa....................................... 

 

      3.V zmysle §6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh na úpravu VZN vyvesený dňa ............... 2019       

        a zvesené dňa …….......    pred zasadnutím   pred zasadaním obecného zastupiteľstva a v zmysle §6  

        ods. 8 zákona č. 396/1990 Zb. bola úprava VZN vyvesená dňa ……………. po zasadaní obecného  

         zastupiteľstva. 
 

      4.Táto  úprava VZN nadobúda účinnosť dňa .................... a právoplatnosť dňom ………………… 
 

                                                                                              

                                                                                           Mgr. Anton Heglas 

                                                                                             starosta obce 

 

Vyvesené dňa: 28.8.2019 

Zvesené dňa:...................... 

 

____________________________________________________________________________________ 
Prečiaknuté písmo: súčasná výška príspevku 

Zvýraznené písmo: navrhovaná výška príspevku 


