OBEC IVANKA PRI NITRE

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 3/2012
o poskytovaní sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného
nariadenia č. 3/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby.
Článok 1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti
a) o rozhodovaní o odkázanosti na sociálne služby,
b) o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,
c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb,

Článok 2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína spravidla na základe písomnej
žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1/ sa podáva Obci Ivanka
pri Nitre cestou Obecného úradu v Ivanke pri Nitre (príloha č. 1).
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie
sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať
žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
4. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú
ustanovenia § 48 až 51a) zákona o sociálnych službách.
6. Obec Ivanka pri Nitre, Obecný úrad v Ivanke pri Nitre na základe lekárskeho posudku
a sociálneho posudku vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
7. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže obec použiť ako podklad na
vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, ak je jeho
obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou.
8. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné
právne predpisy o správnom konaní.
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Článok 3
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1. Obec Ivanka pri Nitre ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý
je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby Obci Ivanka pri Nitre cestou Obecného úradu v Ivanke pri
Nitre (príloha č. 2).
4. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu
službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný
priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
5. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce ako
poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú.
6. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
7. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto
VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť
dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
8. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia
ako 30 dní.
9. Ak sa poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sa dohodli môžu ukončiť
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby dohodou.
10. Obec Ivanka pri Nitre ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak:
a)
prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú
občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide
o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú
úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady
a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
podľa ods. 6 a 7 tohto článku
c) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
Obec Ivanka pri Nitre je povinná doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď
s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní.
11. Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách.
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Článok 4
Povinnosti prijímateľa sociálnej služby
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť Obci Ivanka pri Nitre cestou
Obecného úradu v Ivanke pri Nitre do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na
trvanie odkázanosti na sociálnu službu a poskytovateľovi sociálnej služby zmeny
v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy
úhrady za sociálnu službu.
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu Obce Ivanka pri Nitre cestou Obecného
úradu v Ivanke pri Nitre osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na
sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak obec v písomnej
výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne
obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento
následok upozornená.
3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej
služby sú povinní na výzvu Obce Ivanka pri Nitre cestou Obecného úradu v Ivanke pri
Nitre zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného
stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto posúdenia
nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne o
zániku odkázanosti na sociálnu službu.

Článok 5
Lekárska a sociálna posudková činnosť
1. Posudková činnosť na účely poskytovania opatrovateľskej služby je lekárska posudková
činnosť a sociálna posudková činnosť.
2. Posudkovou činnosťou sa zisťuje odkázanosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím alebo fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom na opatrovateľskú
službu.
3. Lekárska posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby,
ktoré vykonáva posudzujúci lekár na základe zmluvného vzťahu s obcou.
4. Posudzujúci lekár pri vykonávaní lekárskej posudkovej činnosti spolupracuje so
sociálnym pracovníkom obce.
5. Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na účely poskytnutia
opatrovateľskej služby sa posudzuje podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách.
6. Fyzická osoba je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je II až
VI podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
7. Na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
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Článok 6
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba je druhom sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej
situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.
2. Obec poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce
Ivanka pri Nitre.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom
prostredí.
4. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na
opatrovanie podľa osobitného predpisu2),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu2),
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
5. Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nepoužije, ak:
a) je fyzická osoba vykonávajúca opatrovanie v zdravotníckom zariadení,
b) sa fyzickej osobe vykonávajúcej opatrovanie poskytuje odľahčovacia služba,
c) sa fyzickej osobe, ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu2) poskytuje opatrovateľská služba
v rozsahu najviac osem hodín mesačne.
________________________________
²)Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého
zdravotného postihnutia

Článok 7
Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu
1. Konanie o odkázanosti na opatrovateľskú službu sa začína za základe písomnej žiadosti
fyzickej osoby, ktorá sa podáva Obci Ivanka pri Nitre, prostredníctvom Obecného úradu
v Ivanke pri Nitre (príloha č. 1).
2. Posudok o odkázanosti na opatrovateľskú službu je podkladom na vydanie rozhodnutia
o odkázanosti na opatrovateľskú službu.
3. Pri rozhodovaní o odkázanosti na opatrovateľskú službu môže obec použiť ako podklad
na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu komplexný posudok
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vydaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre na účely kompenzácie sociálnych
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
4. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie opatrovateľskej služby alebo prijímateľ
opatrovateľskej služby sú povinní na výzvu obce zúčastniť sa posúdenia zdravotného
stavu a opätovného posúdenia zdravotného stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa
uvedené fyzické osoby tohto posúdenia nezúčastnia, konanie o odkázanosti na
opatrovateľskú službu sa zastaví alebo sa rozhodne o zániku odkázanosti na
opatrovateľskú službu.
5. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu
a písomnej žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie tejto služby,
obec je povinná písomne uzatvoriť „Zmluvu o poskytovaní opatrovateľskej
služby“ (príloha č. 2).
Článok 8
Výška a spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu
1. Priemerné ekonomické náklady spojené s poskytovaním opatrovateľskej služby za
predchádzajúci rok sú určené v súlade s §72 zákona o sociálnych službách a to vo výške
2,82€/hodina/klient. Výška úhrady je najmenej vo výške 50% priemerných
ekonomických oprávnených nákladov, čo predstavuje sumu 1,41€/hodina/klient.
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa
rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách
a v závislosti od času a doby poskytovania opatrovateľskej služby a to nasledovne:

Tabuľka č. 1
Časové pásmo:

Čas poskytovania

Úhrada klienta

I.

7,30 hod. – 15,30 hod.

1,41€

II.

15,30 hod. – 22,30 hod.

1,55€

•

3. Občan je povinný zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu najneskôr do 15 dní
nasledujúceho kalendárneho mesiaca odo dňa poskytnutia opatrovateľskej služby
Obci Ivanka pri Nitre:
poštovou poukážkou alebo

•

do pokladne Obecného úradu v Ivanke pri Nitre alebo

•

na účet Obce Ivanka pri Nitre.
4. Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia úhrady sa určuje
„Zmluvou o poskytovaní opatrovateľskej služby“ v súlade s týmto nariadením.
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5. Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu podľa svojho
príjmu a majetku.
6. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi opatrovateľskej
služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima
pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej § 2 písm. a)zákona č. 601/2003 Z. z. o
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
7. Prijímateľ opatrovateľskej služby je povinný písomne oznámiť obci do ôsmich dní
zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na opatrovateľskú
službu a zmeny v príjmových a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie
sumy úhrady za opatrovateľskú službu.
Článok 9
Účasť rodiny na úhradách
1. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie
úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná
osoba, pričom táto osoba môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu
o platení úhrady za sociálnu službu.
2. Ak podľa tohto VZN nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za
sociálnu službu alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti, ak
sa ich príjem neposudzuje spoločne s príjmom prijímateľa sociálnej služby; rodičom
alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobku
sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.
3. Obec Ivanka pri Nitre požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí alebo
rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba podľa tohto VZN
nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo platí len časť tejto úhrady.
4. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, obec rozhodne
o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za
prijímateľa sociálnej služby, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu
službu alebo jej časť.
5. Ak prijímateľovi opatrovateľskej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za
opatrovateľskú službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo
deťom a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za opatrovateľskú
službu alebo jej časť je pohľadávka obce, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o
dedičstve.
Článok 10
Zmluva o poskytovaní opatrovateľskej služby
1. Obec poskytuje opatrovateľskú službu na základe písomnej zmluvy o poskytovaní
opatrovateľskej služby. Zmluva musí byť uzatvorená spôsobom, ktorý je pre prijímateľa
opatrovateľskej služby zrozumiteľný (príloha č. 2).
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2. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby, je povinná
podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby na
Obci Ivanka pri Nitre, prostredníctvom Obecného úradu v Ivanke pri Nitre (príloha č. 1).
3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby fyzická osoba
priloží aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
4. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby, ak si
to účastníci v tejto zmluve dohodli.
5. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za opatrovateľskú službu, obec
a prijímateľ opatrovateľskej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k Zmluve o poskytovaní
sociálnej služby.
6. Prijímateľ opatrovateľskej služby môže jednostranne vypovedať ,,Zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby“ kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota nesmie byť
dlhšia ako 30 dní.
7. Ak sa poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby dohodnú, môžu ukončiť
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby dohodou.
8. Obec môže jednostranne vypovedať ,,Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby,“ ak:
a) prijímateľ opatrovateľskej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo „Zmluvy o
poskytovaní sociálnej služby“ najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré narúšajú
občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za opatrovateľskú službu,
b) prijímateľ opatrovateľskej služby neuzatvorí dodatok k „Zmluve o poskytovaní sociálnej
služby“ podľa ods. 4a 5 tohto článku,
c) je zmenený účel poskytovanej opatrovateľskej služby tak, že zotrvanie na ,,Zmluve o
poskytovaní sociálnej služby,“ by pre obec znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) obec rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu.

Článok 11
Odľahčovacia služba

•

1. Odľahčovacia služba je podporná sociálna služba, poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a poberá peňažný príspevok
na opatrovanie počas obdobia, kedy nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Poskytuje sa fyzickej osobe:
v pracovných dňoch najmenej 12 hodín denne formou opatrovateľskej služby v domácnosti
fyzickej osoby
1. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku osobe,
ktorá je opatrovaná.
2. Fyzická osoba, ktorá opatruje má možnosť čerpať si voľno aj po jednotlivých dňoch, nie
však po hodinách. Aj časť dňa sa považuje za celý deň.
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Článok 12
Podmienky a postup pri poskytovaní odľahčovanej služby
1. Odľahčovania služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby
o poskytnutie tejto služby.
2. Žiadosť o poskytovanie odľahčovacej služby musí fyzická osoba podať obci najneskôr 14
dní pred dňom začatia poskytovania tejto služby.

Článok 13
Zmluva o poskytovaní odľahčovacej služby a úhrada za túto službu
Na základe posudku ÚPSVaR a písomnej žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy na
poskytovanie tejto služby, obec uzatvára zmluvu o poskytovaní odľahčovacej služby.
Úhrada za odľahčovaciu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu hodín
poskytovanej služby v príslušnom mesiaci. Úhrada sa platí do 15 dní odo dňa poskytnutia
odlahčovacej služby:
•

poštovou poukážkou alebo

•

do pokladne Obecného úradu v Ivanke pri Nitre alebo

•

na účet Obce Ivanka pri Nitre.
Výška úhrady za odľahčovaciu službu sa určuje podľa článku 8 ods. 2.

Článok 14
Spoločné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu službu
sa primerane použije zákon o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení
neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien
a doplnkov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov, Občiansky zákonník.
Článok 15
Zrušovacie ustanovenia
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Ivanka pri Nitre č. 1/2009
o poskytovaní sociálnych služieb na území obce Ivanka pri Nitre.

9

Článok 16
Záverečné ustanovenia
1. VZN číslo 3/2012 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Nitre, dňa 24.05.2012
uznesením 38/2012‐OZ
2. Schválené VZN číslo 3/2012 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
3. VZN číslo 3/2012 nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2012.
4. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2012 sa ruší VZN č. 1/2009.
5. VZN číslo 3/2012 je prístupné na Obecnom úrade v Ivanke pri Nitre a zverejnené na
internetovej stránke obce.

Ľuboš GÁL
starosta obce

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli obce
od 7.5.2012 do 24.05.2012

Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli obce
od 25.05.2012 do 11.06.2012
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