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Návrh uznesenia 

 

Miestne rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A. s ch v á l i ť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2019 z ..... 2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 

4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za 

sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, 

VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 

8/2017, VZN č. 6/2018 a VZN 6/2019. 

 

B. s p l n o m o c n i ť  

 

starostu mestskej časti vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a 

o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 

2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018,VZN 6/2019 a VZN schváleného dňa 

01.10.2019. 
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Dôvodová správa 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 

2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na 

Mlynarovičovej 23, Bratislava (ďalej len „Stredisko“), ktoré slúži pre zabezpečovanie 

odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. 

Uznesením č. 216 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo 

schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo 

dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne 

služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka (ďalej len VZN).  

Toto VZN je vypracované v zmysle zákona č. 448/2008 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).  

 

Návrh na novelu VZN predkladáme z dôvodu:  

 

1. zmeny zabezpečenia stravy raňajok, desiatej, olovrantu a druhej večere v prípade 

diétneho stravovania inou právnickou osobou na základe písomnej dohody, 

2. stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov samostatne pre zariadenie 

opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ul. a samostatne pre zariadenie opatrovateľskej 

služby na Vavilovovej ul. v zmysle § 72 odsek 2 zákona o sociálnych službách, ktoré 

menia úhradu za sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby a to  

a. občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka a za 

sociálnu službu platia úhradu vo výške 45% ekonomických oprávnených 

nákladoch,   

b. občanom, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu službu, respektíve nemajú právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (samoplatca v zmysle zákona si 

platí sumu plnej hodnoty sociálnej služby t.j. EON), 

3. zmeny určenia úhrady za prepravnú službu určením 5 vzdialenostných okruhov.   

 

V nadväznosti na hore uvedené podávame toto osobitné odôvodnenie návrhu VZN: 

 

1. V § 14 sa definuje celodenná strava poskytovaná v zariadení opatrovateľskej služby 

a spôsob zabezpečenia tohto stravovania., 

2. V § 15 je stanovená výšky ekonomicky oprávnených nákladov jednotlivo v zariadení 

opatrovateľskej služby Mlynarovičova a zariadenie opatrovateľskej služby Vavilovova 

samostatne v zmysle zákona o sociálnych službách a to z 38,00 Eur na 38,50EUR/deň 

ZOS Mlynarovičova a 37,20Eur ZOS Vavilovova.“ 

Tento § určuje zníženie úhradu z 50 na 45 % EON pre prijímateľov v zariadení 

opatrovateľskej služby občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-

Petržalka a to z 19,00 Eur na 17,30 Eur/deň ZOS Mlynarovičova a 16,75 Eur/deň ZOS 

Vavilovova. 
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Viď. Tabuľka   

1

 
 

Tabuľka zaznamenáva najnižší a najvyšší príspevok mestskej časti Petržalka pri 

jednotlivých úhradách klientov po odpočítaní finančného príspevku Ministerstva práce, 

sociálnych veci a rodiny SR. Tabuľka preukazuje, že úhrada 50 % EON pre klientov, ktorí 

nemajú trvale bydlisko v mestskej časti Bratislava-Petržalka je vysoká nakoľko 

v niektorých prípadoch sa môže vytvoriť  zisk pri poskytovaní sociálnej služby a mestská 

časť na tieto miesta, ktoré vykazujú zisk stráca nárok na finančný príspevok z MPSVaR 

SR. 

3. V § 17 je určená výška úhrady za stravovanie v zariadení opatrovateľskej služby  

zabezpečené právnickou osobou a to za raňajky, desiatu, olovrant, prípadne druhú večeru. 

Dodávateľ bol vybraný na základe verejného obstarania. Úprava úhrady za stravovania je 

upravená raňajky z 0,72 na 0,74 Eur, desiata z 0,33 na 0,40 Eur, olovrant z 0,33 na 

0,48Eur, II. večera z 0,33 na 0,36 Eur, 

4. § 20 spresňuje okruh osôb, ktorým sa prepravná služba poskytuje,  

Prepočet  finančných prostriedkov  podľa platného VZN

VI. stup 19 1,71 546

VI. stup 589,00 € 53,00 € 642,00 € 546,00 € -46,80 € 1 141,20 €

VI. stup 570,00 € 51,30 € 621,30 € 546,00 € -26,10 € 1 141,20 €

VI. stup 589,00 € 53,00 € 642,00 € 546,00 € -30,60 € 1 157,40 €

VI. stup 570,00 € 51,30 € 621,30 € 546,00 € -9,90 € 1 157,40 €

VI. stup 589,00 € 53,00 € 642,00 € 546,00 € -71,20 € 1 116,80 €

VI. stup 570,00 € 51,30 € 621,30 € 546,00 € -50,50 € 1 116,80 €

Prepočet  finančných prostriedkov vzmysle  Návrhu VZN

17,30 € 1,98 €

536,30 € 61,38 € 597,68 € 546,00 € 13,72 € 1 157,40 €

VI. stup 519,00 € 59,40 € 578,40 € 546,00 € 33,00 € 1 157,40 €

16,75 € 1,98 € 18,73 €

519,25 € 61,38 € 580,63 € 546,00 € -9,83 € 1 116,80 €

VI. stup 502,50 € 59,40 € 561,90 € 546,00 € 8,90 € 1 116,80 €

IV. stupeň 502,50 € 59,40 € 561,90 € 312,00 € 242,90 € 1 116,80 €

IV. stupeň 536,30 € 59,40 € 595,70 € 312,00 € 249,70 € 1 157,40 €

Pre porovnanie  prepočet finančných prostriedkov do 31,12.2018

17,90 €

554,90 € 554,90 € 504,00 € 14,83 € 1 073,73 €

VI. stup 537,00 € 537,00 € 504,00 € 32,73 € 1 073,73 €

IV. stupeň 554,90 € 554,90 € 288,00 € 230,83 € 1 073,73 €

IV. stupeň 537,00 € 537,00 € 288,00 € 248,73 € 1 073,73 €

Pre porovnanie  prepočet finančných prostriedkov do 30.06.2019

17,90 €

554,90 € 554,90 € 546,00 € -27,17 € 1 073,73 €

VI. stup 537,00 € 537,00 € 546,00 € -9,27 € 1 073,73 €

IV. stupeň 554,90 € 554,90 € 312,00 € 206,83 € 1 073,73 €

IV. stupeň 537,00 € 537,00 € 312,00 € 224,73 € 1 073,73 €

VI. stup ZOS  31 dní

ZOS 30 dní

ZOS 31 dní

ZOS  30 dní

ZOS 31 dní

ZOS  30 dní

Klient 

stupeň 

úhrada kl. 

EON 50% R,D,O,II.V

úhrada 

kl/mesiac

Príspevok 

MPSVaR

príspevok 

MČ EON Zariadenie / počet dní

VI. stup ZOS  31 dní

ZOS 30 dní

Zariadenie / počet dní

 Mlyn. + Vav. EON spolu 31 dní

Klient 

stupeň 

úhrada kl. 

EON 50% R,D,O,II.V

úhrada 

kl/mesiac

Príspevok 

MPSVaR

príspevok 

MČ EON Zariadenie / počet dní

príspevok 

MČ EON

úhrada 

kl/mesiac

Klient 

stupeň 

úhrada kl. 

EON 45% R,D,O,II.V

Klient 

stupeň 

úhrada 

kl/mesiac

Príspevok 

MPSVaR

príspevok 

MČ

úhrada kl. 

EON 50%

úhrada kl. za 

R,D,O,IIV

Príspevok 

MPSVaR

 Mlyn.+ Vav. EON spolu 30 dní

Mlynarovičová  31 dní

Mlynarovičová  30 dní

Vavilovova 31 dní

Vavilovova 30 dní

Vavilovova 30 dní

Vavilovová 30 dní

Mlynarovičova 30 dní

EON Zariadenie / počet dní

VI. stup Mlynarovičova 31 dní

Vavilovova 31 dníVI. stup

Mlynarovičova 30 dní
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5. V § 21 je určená výška za prepravnú službu podľa okruhov vzdialenosti prepravy a to 

okruhu do 5 km  2,00Eur, do 10 km 3,00Eur, do 20km 4,00Eur, do 30 km 5,00Eur. Nad 

30 km  prepravnej vzdialenosti  je určená úhrada  0,30Eur na 1 km, tak ako bola stanovená 

výška úhrady  na všetky  kratšie alebo dlhšie prepravy. Prepravy na dlhšie trasy klienti 

využívajú ojedinele z dôvodu vyššej ceny než taxislužba v Bratislave.         

 

 

V nadväznosti na hore uvedené predkladáme: 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  

č. 4/2012 zo dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady 

za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN  

č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, 

VZN č. 8/2017, VZN  č. 6/2018  a VZN č. 6/2019 sa mení a dopĺňa VZN č. .../2019 

 

Záver  
Tento návrh VZN je vypracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov.  
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Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

    Mlynarovičova č. 23,  851 03 Bratislava 
    

      Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Mlynarovičova  

§ 72 ods. 5 zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

vypočítané zo skutočného čerpania rozpočtu za rok 2018 

  Skutočnosť 2018 

upravené 

výdavky 

21,80% 
výdavky 
Správy 

Ekonomicky 

oprávnené 

náklady 

 Mzdy a platy 218 725,03 218 725,03 17 912 236 637 

 Poistné z miezd 75 712,77 75 712,77 6 555 82 267 

 Výdavky na cestovné 2 612,94 2 612,94 274 2 887 

 
Výdavky na energie,vodu, 

komunikácie 23 571,67 22 232,01 906 23 138 

 Výdavky na materiál 31 144,90 31 144,90 1 633 32 778 

 Výdavky na dopravu 0,00 0,00 318 318 

 
Výdavky na rutinnú údržbu /okrem 

riešenia havarijných stavov/  4 433,13 3 473,13 180 3 653 

 
Nájomné 0,00 0,00 72 72 

 Výdavky na  služby 17 412,18 17 412,18 3 814 21 226 

            z toho stravovanie 8 171,66 8 171,66 446 8 617 

 
Výdavky na bežné transfery 

/odstupné,odchodné,PN 456,47 456,47 28 485 

 Odpisy majetku 0,00 0,00 11881,56 11 882 

 Spolu 374 069,09 371 769,43 43 573,77 415 343 
           
 

      Výdavky-EON 415 343,00 
  

415 343  - EON 

počet lôžok 30 
  

150 597  - dotácia ŠR 

nákl. na lôž/rok 13 844,77 
  

136 525  - príjmy 

nákl. na lôž/mes 1153,730556 
  

128 221  - dotácia MČ 

nákl.na lôž./deň 38,45768519 
    50%EON 19,22884259 
    45% EON 17,30595833 
    

      Vypracovala: Veselá D. 
  

 

V Bratislave 29.01.2019 
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Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
    Mlynarovičova č. 23,  851 03 Bratislava 
    

      Ekonomicky oprávnené náklady ZOS Vavilovova  

§ 72 ods. 5 zákona  č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

vypočítané zo skutočného čerpania rozpočtu za rok 2018 

  Skutočnosť 2018 

upravené 

výdavky 

15,38% 
výdavky 
Správy 

Ekonomicky 

oprávnené 

náklady 

 Mzdy a platy 141 872,79 141 872,79 12 637 154 510 

 Poistné z miezd 50 963,18 50 963,18 4 624 55 587 

 Výdavky na cestovné 1 675,01 1 675,01 193 1 868 

 
Výdavky na energie,vodu, 

komunikácie 10 204,68 10 204,68 639 10 844 

 Výdavky na materiál 19 445,68 19 445,68 1 152 20 598 

 Výdavky na dopravu 0,00 0,00 224 224 

 
Výdavky na rutinnú údržbu /okrem 

riešenia havarijných stavov/  915,70 915,70 127 1 043 

 
Nájomné 0,00 0,00 51 51 

 Výdavky na  služby 11 565,31 11 565,31 2 691 14 256 

            z toho stravovanie 5 652,64 5 652,64 314 5 967 

 
Výdavky na bežné transfery 

/odstupné,odchodné,PN 646,80 646,80 20 667 

 Odpisy majetku     8382,49 8 382 

 Spolu 237 289,15 237 289,15 30 741,50 268 031 

           
 

   Výdavky-EON 268031 
  

268031  - EON 

počet lôžok 20 
  

98136 
 - dotácia    
ŠR 

nákl. na lôž/rok 13401,55 
  

75124  - príjmy 

nákl. na lôž/mes 1116,795833 
  

94771 
 - dotácia 
MČ 

nákl.na lôž./deň 37,22652778 
    50%EON 18,61326389 
    45% EON 16,7519375 
    

      Vypracovala: Veselá D. 
  

 

V Bratislave 29.01.2019 
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Doložky k návrhu 

1. Rozpočtová doložka 

 

Schválenie predkladaného návrhu predpokladá dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava- 

Petržalka ako i  rozpočet Strediska sociálnych služieb Petržalka.  

Nariadením vlády, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie 

sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na 

pomoc inej fyzickej osoby sa každoročne zvyšuje (dňom 1.1.) a tým sa zvyšuje i príjem 

v rozpočte mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorý sa vzťahuje i pre klientov, ktorí nemajú 

trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zvyšovaním úhrady pre týchto občanov 

a navŕšením príspevku MPSVaR SR na miesto - lôžko  poskytovania sociálnej služby  vzniká 

zisk z poskytovanej sociálnej služby, v tom prípade nárok na príspevok na prevádzku  

( miesto - lôžko) pre poskytovateľa služby zaniká.  

 

2. Finančná doložka 

 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej 

časti Bratislava-Petržalka.  

 

3. Ekonomická doložka 

 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej 

sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

4. Environmentálna doložka 

 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti 

 

Uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a  o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č ....../2019 z ..... 2019, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. 

septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 

6/2013, VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č. 8/2017,  

VZN č. 6/2018 a VZN č. 6/2019 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 

1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. 

septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013, VZN č. 6/2013, 

VZN č. 5/2014, VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017, VZN č.8/2017, VZN č. 

6/2018 a VZN č. 6/2019 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 14 odsek 1 znie 

 „(1) Za stravnú jednotku poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby sa rozumie 

celodenná strava, a to raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a v prípade diabetického 

diétneho stravovania  druhá večera.„ 

2. V § 14 odsek 2 písmeno a) znie  

„a) odberom stravy raňajok, desiat, olovrantov a druhých večerí od iných právnických 

osôb na základe písomnej dohody uzatvorenou Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka, v ktorej sú upravené podmienky odberu a cena za odber stravy.“  

3. V §15 odsek 6 za slovo „úhradu“ vkladajú slová „za bývanie a zaopatrenie“ 

4. V §15 odsek 6 sa percento „50%“ nahrádza percentom „45%“  

5. V §15 odsek 7 znie  

„(7)Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby 

v hodnote 45% ekonomicky oprávnených nákladov je stanovená za bývanie 

a zaopatrenie na: 17,30 Eur/deň ZOS Mlynarovičova a 16,75 Eur/deň ZOS 

Vavilovova.“  

6. V §15 odsek 9 znie „(9)Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení 

opatrovateľskej služby v hodnote ekonomicky oprávnených nákladov je stanovená za 

bývanie a zaopatrenie na: 38,50 EUR/deň ZOS Mlynarovičova a 37,20 Eur ZOS 

Vavilovova.“ 



10 

 

7. V§ 17 odsek 3 sa vypúšťajú písmena a) až c) a doterajšie písmena d až g) sa označujú 

ako a) až d).  

8. V §17  Tabuľka č. 6  znie:  

 

 

Určená výška úhrad 

Tabuľka č.6 

 Racionálna diéta Diabetická diéta 

Strava celkom 7,07 € 7,43 € 

Raňajky 0,74 € 0,74 € 

Desiata 0,40 € 0,40 € 

Olovrant 0,48 € 0,48 € 

Obed 3,05 € 3,05 € 

Večera 2,40 € 2,40 € 

Druhá večera  0,36 € 

 

9. V § 20 odsek 2 sa vypúšťa písmeno c) doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako 

písmená c) a d) 

10. V § 20 odsek 3 sa za slovo „poskytuje“ vkladá slovo „spravidla“ 

11. V § 21 vrátane nadpisu znie: 

     „§21  

Spôsob a výška úhrady za poskytovanú prepravnú službu 
(1)Úhrada za prepravnú službu sa určí: 

a) pevnou sumou v prípade určenia okruhu vzdialenosti v km od 0 do 30 km, 

b) ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti (počet km) a výšky úhrady za 1 km 

prepravnej vzdialenosti nad 30 km.  

Dĺžka prepravnej vzdialenosti jednotlivých okruhoch sa počíta zo stanovišťa na 

Mlynarovičova 23 do nástupného miesta určeného klientom a následne do cieľového 

miesta určeného klientom a späť. K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné ako 

násobok počtu hodín státia/čakania. Stojné sa platí za každú začatú hodinu.  

1. Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou 

platbou v hotovosti v deň uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) 

vodičovi vozidla prepravnej služby. Vodič vydá fyzickej osobe po ukončení 

prepravy príjmový pokladničný doklad s celkovou sumou úhrady za prepravnú 

službu.  

2. Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje:  

a) Cena úhrady  okruhu vzdialenosti do 5 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20 

ods.2, je 2,00 Eura 

b) Cena úhrady okruhu vzdialenosti do 10 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20 

ods.2, je 3,00 Eura 

c) Cena úhrady okruhu vzdialenosti do 20 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20 

ods.2, je 4,00 Eura 

d) Cena úhrady okruhu vzdialenosti do 30 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20 

ods.2, je 5,00 Eura 

e) Cena úhrady nad 30 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20 ods.2 je 0,30 Eur 

za každý začatý km prepravy 
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f) Cena úhrady pre sprevádzajúcu osoba prijímateľa prepravnej služby je 

rovnaká ako pre prijímateľa sociálnej služby 

g) Preprava sprevádzajúcej osoby prijímateľa prepravnej služby, ktorý je 

držiteľom preukazu ZŤP so sprievodom je bezplatná  

h) Stojné pre prijímateľa prepravnej služby je 1,50 EUR za každú začatú hodinu, 

i) Stojné pre sprevádzajúcu osobu sa neúčtuje. 

  3.    Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú  

        službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby.  

 

 

 

Čl. II. 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Hrčka 

      starosta 

 


