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VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

 

obecného zastupiteľstva obce Bacúch 

 

č.2/2013 

 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 z 29.06.2009 

o poskytovaní opatrovateľskej služby 

 

Návrh tohto  všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.4 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriedení v znení neskorších predpisov  

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 27.11.2013 

Vyvesený na internetovej stránke obce dňa : 27.11.2013 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie : 27.11.2013 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania : 12.12.2013 

Pripomienky zaslať : 

-písomne na adresu: Obec Bacúch, Hlavná 279, 976 64 Bacúch 

- elektronicky na adresu : obecnyurad@bacuch.sk 

-faxom na číslo : 048/6188383 

Vyhodnotenie pripomienok 12.12.2013 

 

 

Schválené VZN : 

Na zasadnutí OZ dňa : 12.12.2013 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli : 13.12.2013 

VZN nadobúda účinnosť dňom : 01.01.2014 

 

 

 

 

 

          Ing. František Kán 

             starosta obce 

  



 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE BACÚCH 

č. 2/2013 
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 

z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

 

 Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch vo veciach územnej samosprávy podľa § 6 ods. 1,               

§ 4 ods. 3 písm. n) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  predpisov 

a § 80 písm. e) bod 3 zákona č. 44/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto:  

 

všeobecne záväznom nariadení  
 

    ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Bacúch č. 1/2009 

z 29.06.2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby takto: 

 

1. Doterajší text § 6 Výška úhrady za opatrovateľskú službu znie: 

          „Výška úhrady za opatrovateľskú službu  sa stanovuje vo výške 1,00 eur za jednu  

            hodinu.“ 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013 schválilo obecné zastupiteľstvo obce 

Bacúch na svojom rokovaní dňa 12.12.2013 uznesením č. 48/2013. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1. januára 2014. 

 

 

     V Bacúchu 13.12.2013 

 

 

 

 

 

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

                                                                                         Ing. František Kán 

                                                                                     starosta obce 

 


