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VZN zverejnené na úradnej tabuli v meste Nová Dubnica dňa 30. 09. 2011 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 11. 2011 

 

 

Mesto  Nová Dubnica  na základe § 4 ods. 3 písm. p/, § 6 ods. 1 zákona  č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení a § 72, ods. 2 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/ v y d á v a   pre 

územie mesta Nová Dubnica 
   

 

 

 Všeobecné záväzné nariadenie č. 8/2011 

Mesta Nová Dubnica 
 

o doplnení a zmene 

 

Všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/2009 o rozsahu poskytovania sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Meste Nová Dubnica.  

  

VZN sa mení a dopĺňa nasledovne:   

 

- Článok 20 – Stravovanie, body 9 a 10 – doterajšie znenie sa nahrádza novými, ktoré znejú:   

 

Článok 20 

Výška úhrady za stravovanie 

 

9. Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení s počtom 

odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, je pri poskytovaní stravy na 

deň a na občana 3 €. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné 

náklady vo výške 25 %. Celkové náklady na stravnú jednotku sú vo výške 3,75 €.    

 

10. Stravná  jednotka ustanovená v odseku 9 sa zvyšuje o 25 % na deň a na občana, ktorému 

sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná alebo špeciálna diéta a je 3,75 €. Za celkovú 

hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady vo výške 25 %. Celkové 

náklady na stravnú jednotku sú vo výške 4,69 €.   

 

Za článok 25 sa dopĺňa článok 26 – Nocľaháreň. Nasledujúce články sa označujú ako 

články 27, 28 a 29.   

 

Článok 26 

Nocľaháreň 

 

1. V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie 

alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia 



na účel prenocovania a sociálne poradenstvo a utvárajú sa podmienky na vykonávanie 

nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.   

 

1. Činnosť nocľahárne sa riadi prevádzkovým a ubytovacím poriadkom.  

2. Sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe na základe zmluvy podpísanej s mestom.  

 

Článok 29 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:  

a/ hlavný kontrolór mesta 

b/ sociálno-zdravotno-bytová komisia MsZ  

2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici dňa 26. 09. 

2011. 

3. Nariadenie nadobúda účinnosť 01. 11. 2011.  

 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec  

primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


