
OBEC ZÁMUTOV 
 

                                                                 
 

Dodatok č. 2 k VZN č. 45/2009 

 
o poskytovaní opatrovateľskej služby, spôsobe určenia a výške úhrady za 

opatrovateľskú službu v obci Zámutov 
 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Zámutov v zmysle ustanovenia § 4 ods.3 pís. p)  a § 6 
ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v 
nadväznosti na ustanovenie zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 
zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský 
zákon ) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa 
uznieslo na tomto  

 
dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu  

 
A. Čl. I. bod  3 všeobecne záväzného nariadenia sa dopĺňa o písmeno d) 

v tomto znení : 
 
         upravuje pôsobnosť obce Zámutov vo veciach :  

-   poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre Zámutov 
- spôsob určenia a výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v 

komunitnom centre Zámutov  
 
B. Čl. VIII. všeobecne záväzného nariadenia sa nahrádza týmito ustano-

veniami : 
 
 

Čl. VIII 
Sociálne služby krízovej intervencie 

(Komunitné centrum Zámutov) 
 

1.  V komunitnom centre sa fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii v 
zmysle ust. § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon), vznení neskorších predpisov 

       a)  poskytuje :  
-   sociálne poradenstvo  
-   pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
-   pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprievod 

dieťaťa do a zo školského zariadenia  
b)  vykonávajú sa preventívne aktivity 
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       c )zabezpečuje sa záujmová činnosť 
 
2.    V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 
  
3.  Odborné činnosti v zmysle bodu 1, písm. a) tohto článku možno poskytovať 

ambulantnú sociálnu službu prostredníctvom komunitného centra a terénnou 
formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. 

 
 4. Poskytované sociálne služby v komunitnom centre pre cieľovú skupinu sú 

bezodplatné. Prevádzkové a ekonomické náklady komunitného centra sú 
hradené z rozpočtu obce schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Zámutov 

  
C. Doterajšie články VIII A IX všeobecne záväzného nariadenia sa označujú 

ako články IX resp. X.  

 
D. Dodatok č. 2 k VZN č. 45/2009 bol prerokovaný a schválený na 4. zasadnutí 

Obecného zastupiteľstva obce Zámutov dňa  19.02.2019 uznesením č.36/4/2019. 
 

 

  

                                                       

                                                                       Stanislav Duda 

 starosta obce Zámutov  


