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______________________________________________________________ 

 

 

 

NÁVRH 

Všeobecne  záväzné   nariadenie 
 

Obce Raková č. ..../2022,  
ktorým sa mení  Všeobecne  záväzné nariadenie  Obce  Raková č .  

1/2018 o  poskytovaní  sociá lnych s lužieb,  spôsobe  ich určenia  

a  výške úhrady v  znení  neskorš ích  úprav  
 

Návrh  VZN:   -    vyvesený  na úradnej tabuli obce  dňa :         28.11.2022 

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa:      28.11.2022 

- zverejnený na webovom sídle obce  dňa:                 28.11.2022 

                         

                                

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane):      07.12.2022 do 24,00 hod.  

 

Doručené pripomienky (počet) :       ........................... 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:  ............................ 

 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa:          ............................ 

 

Návrh VZN prerokované  uznesením Obecného zastupiteľstva v Rakovej  dňa ...............  pod č. : ............ 

 

Návrh VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Raková  dňa : 28.11.2022 

 

Návrh VZN  zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 28.11.2022  do .................... 

 

Návrh VZN  zvesené z úradnej tabule obce Raková  dňa : ............................. 

 

VZN nadobúda účinnosť dňom  ...................... 
 

                                                                     úradná pečiatka  

                      s erbom obce        

 

   

   

      Mgr. Anton Heglas, v.r. 

                                                  starosta obce 

 

 
 

 

 

 

 



NÁVRH 
 

Obec Raková v súlade s § 6  ods.1 SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zákona 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  v platnom znení  v y d á v a      toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Obce Raková č. ...../2022,  

ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie Obce 

Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe 

ich určenia a výške úhrady v znení neskorších úprav 
 

Článok 1 

 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Raková č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe ich 

určenia a výške úhrady sa mení takto: 

 

1.  V Časti IV, článok 2, bod 1 sa vypúšťa text: 

 

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

a) osobný odber 2,67 € (1,41 € náklady na suroviny + 1,26 € režijné náklady na prípravu stravy) 

b) rozvoz stravy 2,67 € (1,41 € náklady na suroviny + 1,26€ režijné náklady na prípravu stravy)“ 

 

A nahrádza sa novým textom, ktorý znie: 

 

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

a)  osobný odber 3,66 € (2,40 € náklady na suroviny + 1,26 € režijné náklady na prípravu stravy) 

b)  rozvoz stravy 3,66 € (2,40 € náklady na suroviny + 1,26€ režijné náklady na prípravu stravy)“ 

 
Článok 2 

 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie prerokovalo Obecné zastupiteľstvo v Rakovej dňa 

................. uznesením č. .................... a uznieslo sa na ňom dňa .................. . 

2. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. bol návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce 

Raková č. ..... /2022 zverejnený na úradnej tabuli obce Raková a na webovom sídle obce Raková 

odo dňa .............. do ................ pred rokovaním obecného zastupiteľstva a v zmysle § 6 ods. 8 

zákona č. 369/1990 Zb. bolo Všeobecne záväzné nariadenie Obce Raková č. ....../2022 vyvesené 

na úradnej tabuli Obce Raková dňa ..............  ...........  po zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2023 a právoplatnosť dňom 

..................... . 

 

 

 

  Mgr. Anton Heglas 

       starosta obce 


