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Obec Križovany nad Dudváhom na základe zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, v zmysle 

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 vydáva 

 

 

Doplnok č. 2 

 

k 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU 

č. 3/2022 

na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad 

za sociálne služby v Zariadení pre seniorov Križovany nad Dudváhom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doplnok č. 2 k VZN č. 3/2022 na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a o stanovení 

úhrad za sociálne služby v Zariadení pre seniorov Križovany nad Dudváhom 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Týmto doplnkom č. 2 sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022 na vykonanie 

niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne 

služby v Zariadení pre seniorov Križovany nad Dudváhom, ktoré bolo schválené uznesením 

OZ č. 25/2022 dňa 09.05.2022, v znení Doplnku č. 1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 

06.07.2022. 

Článok 2 

Zmeny 

 

V štvrtej časti VZN č. 3/2022 – Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v článku 2 – Spôsob 

určenia úhrady a výška úhrady za ubytovanie sa mení bod 10 nasledovne: 

 

10. Výška mesačnej úhrady za ubytovanie na prijímateľa sociálnej služby na dvoj 

až trojlôžkovej izbe na mesiac t. j za 30 dní je vypočítaná na rok 2023 v sume 459,00 €, z toho 

je výška úhrady za bývanie na deň stanovená v sume 15,30 €. 

 

V piatej časti - Zabezpečenie stravovania v článku 3 - Určenie stravnej jednotky sa mení bod 

3 nasledovne: 

 

3. Na účely určenia stravnej jednotky na deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa 

poskytuje sociálna služba v ZpS celoročne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim 

celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta podiel 

v % z dennej sumy úhrady za stravovanie na jednotlivé druhy stravy takto:  

 

Pri racionálnej strave, šetriacej diéte a 

neslanej diéte 

  Pri diabetickej diéte, bielkovinovej, 

výživnej diéte a špeciálnej diéte 

Raňajky 12 % 0,56 €   Raňajky 11 % 0,63 € 

Desiata 9 % 0,42 €   Desiata 8 % 0,46 € 

Obed 40 % 1,89 €   Obed 40 % 2,27 € 

Olovrant 9 % 0,42 €   Olovrant 8 % 0,46 € 

Večera 30 % 1,41 €   Večera 27 % 1,54 € 

Spolu  4,70 €   Druhá večera 6 % 0,34 € 

     Spolu  5,70 € 

 

Článok 3 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Doplnok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2022 na vykonanie niektorých 

ustanovení zákona o sociálnych službách a o stanovení výšky úhrad za sociálne služby 

v Zariadení pre seniorov Križovany nad Dudváhom v znení Doplnku č.1 bol schválený 

uznesením OZ č. 15/2023 dňa 06.03.2023. 

 

2. Tento Doplnok č. 2 nadobúda účinnosť dňa 01.04.2023. 

 

_______________________  

Ing. Svetlana Královičová  

starostka obce   


