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Obec Koškovce 
 

Sp. zn.: ...............................................  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Koškovce  na základe 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 

nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce  

č. 5/2017 

ktorým sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016  

o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby 

 
Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a 

úhradách za sociálne služby sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 1 Všeobecné ustanovenia sa dopĺňajú odseky 9-11: 

 

(9) Obec Koškovce poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie aj iných druhov sociálnej 

služby podľa ods. e) písm. 5 § 12 zák. č. 448 /2008 Z. z.:  

1. poskytovanie sociálnej služby v jedálni 

(10) V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 

c) dovŕšila dôchodkový vek. 

(11) Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do 

domácnosti fyzickej osoby uvedenej v odseku (10) písm. b) a c). 

 

2. § 2 Výška úhrady za sociálne služby znie: 

(1) Výška úhrady za sociálne služby je: 

- za poskytovanie stravovania v dennom stacionári - 1,50 €/ deň 

- za poskytovanie stravovania v jedálni - 2,00 €/ deň 

- za poskytovanie stravovania prostredníctvom donášky stravy do domácnosti 

fyzickej osoby uvedenej v odseku (10) písm. b) a c)- 2,50 €/ deň 
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Čl. II 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce  Koškovce dňa 

08.12.2017. 

(2) Dňom 31.12.2017 sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2017 ktorým 

sa mení  všeobecne záväzné nariadenie obce Koškovce č. 2/2016 o poskytovaní sociálnych 

služieb a úhradách za sociálne služby 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2018. 

(4) Zmeny tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce 

Koškovce. 

 

 

 

V Koškovciach dňa 08.12.2017 
 

 

 

 úradná pečiatka  Ing. Vladimír Babič  

 s erbom obce  .............................................................................. 

 starosta obce 
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