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Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,  

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov  a 

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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, 

vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď  č.  12/2019,  ktorým  sa  mení  

a dopĺňa Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Sereď  č.  1/2009 o úhradách za sociálne 

služby v znení VZN mesta Sereď č. 16/2011“  (ďalej len „nariadenie“). 

Čl. I 

Všeobecne  záväzné  nariadenie mesta Sereď  č.  1/2009 o úhradách za sociálne služby sa 

mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1. V Čl. III. § 5 ods. 5 sa slovné spojenie „1,3 násobku sumy životného minima pre jednu 

plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom
4/

“ nahrádza novým znením:  

„suma ustanovená osobitným predpisom 
4/ 

 “. 

 

2. V Čl. III.  § 5 odsek 6 sa slovné spojenie „1,3 násobku sumy životného minima 

ustanovenej osobitným predpisom
4/

“  nahrádza novým znením „ suma ustanovená 

osobitným predpisom 
5/

 “.  

 

3. Čl. III. § 5 odsek 9 sa nahrádza novým znením:  

„Výška úhrady za opatrovateľskú službu je 1,50 € za hodinu opatrovateľskej 

služby.“ 

 

4. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 4 sa vypúšťa a nahrádza sa novým znením: 

„§ 73 ods. 1 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“. 

 

5. Dopĺňa sa poznámka pod čiarou k odkazu č. 5: 

„§ 73 ods. 10 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“. 

 

Čl. II 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2020. 

 

V Seredi dňa 15.11.2019 

 

 

 

         Ing. Martin Tomčányi 

                 primátor mesta  

 



 

Nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v  Seredi dňa 14.11.2019 uznesením č. 

258/2019. 

 

Deň vyhlásenia: 18.11.2019 

Deň zvesenia: 3.12.2019 


