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<úplné znenie> 
 
 
Mesto Liptovský Mikuláš na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR, ustanovenia 
§ 6  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 71 
zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva pre územie 
mesta Liptovský Mikuláš  
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Liptovský Mikuláš č.  2/2006 

o podmienkach poskytovania starostlivosti,  o spôsobe určenia úhrady a výšky úhrady za 
poskytnutú sociálnu starostlivosť v Domove dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš 

 
v znení : 
 VZN č. 1/2008 zo dňa 7. februára 2008 (účinnosť od 1.3.2008) 

 
 
 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje rozsah a podmienky poskytovania 
sociálnej starostlivosti v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých mesta 
Liptovský Mikuláš, (ďalej len „DD a DSS“) Palúčanská  č. s. 219, spôsob určenia úhrady a výšku 
úhrady za služby poskytované v „DD a DSS“. 
 
 

Článok 2 
Pôsobnosť VZN 

 
1. V  DD a DSS možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému nemožno poskytovať inú 

sociálnu službu, alebo poskytnutie inej sociálnej služby dostatočne nerieši sociálnu núdzu 
tohto občana.   

2. DD a DSS  podľa § 14, ods. 2, písmeno d/ zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 
pomoci v platnom znení /ďalej len „zákon“/ je jedna z foriem sociálnych služieb ako 
špecializovaných činností na riešenie hmotnej, alebo na riešenie sociálnej núdze. 

 
 

Článok 3 
Rozsah  úpravy VZN 

 
 
VZN upravuje :   
1) rozhodovaciu právomoc DD a DSS vo veciach :    

a) poskytovania starostlivosti,   
b) zaradenia do poradovníka žiadateľov na poskytovanie starostlivosti,   
c) skončenia poskytovania starostlivosti,  
d) úhrady za poskytovanú starostlivosť,  
e) povinnosti osôb uvedených v § 45, odst. 1 a 2 „zákona“ platiť úhradu za poskytnutú 

starostlivosť,     
f) zníženia alebo zvýšenia úhrady za starostlivosť a neplatenia úhrady za starostlivosť 
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2) podrobnosti o:  

a) podmienkach poskytovania starostlivosti,  
b) rozsahu nevyhnutnej starostlivosti,  
c) stravovaní a výške úhrady za stravnú jednotku,  
d) bývaní a výške úhrady za bývanie,  
e) zaopatrení a výške úhrady za zaopatrenie,  
f) výške úhrady za používanie elektrospotrebičov,  
g) osobnom vybavení,  
h) úschove a úhrade za úschovu cenných vecí,  
i) spôsobe určenia a platenia úhrady za poskytnutú starostlivosť a sociálne služby. 

 
 

Článok 4 
Podmienky poskytovania starostlivosti 

 
1) V domove dôchodcov možno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorý:  

a) je poberateľom starobného dôchodku,  
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžaduje sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú 

občanovi nemôže zabezpečiť rodina ani poskytovanie opatrovateľskej služby,  
c) poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov potrebuje z iných vážnych dôvodov.  

 
2) V domove sociálnych služieb pre dospelých možno poskytovať starostlivosť občanovi so 

zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutia, duševné choroby a poruchy správania 
alebo zmyslové postihnutie, alebo kombinácia postihnutí, ak      
a) je na tento druh sociálnej služby odkázaný,  
b) je pre neho tento druh sociálnej služby účelný, pretože  

I) tomuto občanovi nemožno poskytnúť inú sociálnu službu podľa zákona NR SR č. 
195/1998 Z. z. v platnom znení,  

II) poskytnutie inej sociálnej služby podľa vyššie uvedeného zákona dostatočne nerieši 
sociálnu núdzu tohto občana. 

 
3) V domove dôchodcov a domove sociálnych služieb pre dospelých nie je možné poskytovať 

starostlivosť občanovi, ktorého zdravotný stav nie je indikovaný na pobyt v DD a DSS. 
   

 
Článok 5 

Rozsah nevyhnutnej starostlivosti 
 
1) V domove dôchodcov sa  

a) poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je  
- stravovanie,  
- bývanie,  
- zaopatrenie,  

b) poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je  
- poradenstvo,   
- záujmová činnosť,  
- kultúrna činnosť,  
- rehabilitačná činnosť 

c) poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove dôchodcov poskytuje  
občanovi celoročne a občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám 
ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,  
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d) podporuje účasť na spoločenskom živote,  
e) zabezpečuje úschovu cenných vecí.     

 
2) V domove sociálnych služieb pre dospelých sa  
 

a) poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je  
- stravovanie,  
- bývanie,   
- zaopatrenie,   
- dohľad, 

 
b) poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je  

- výchova,  
- poradenstvo,  
- záujmová činnosť,  
- kultúrna činnosť,  
- pracovná terapia,  
- rekreačná činnosť,  
- rehabilitačná činnosť,  

 
c) poskytuje osobné vybavenie, ak sa starostlivosť v domove sociálnych služieb poskytuje 

občanovi celoročne a občan nemá osobné vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám 
ani s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom a príjmom zo svojho majetku,   

 
d) utvárajú podmienky na pracovné uplatnenie,  

 
e) zabezpečuje úschova cenných vecí.   

 
Článok 6 

Podrobnosti o stravovaní a výška stravnej jednotky 
 
1) Stravovanie v „DD a DSS“ sa môže poskytovať:   

a) občanom, ktorým sa poskytujú sociálne služby v „DD a DSS“,  
b) zamestnancom,  
c) občanom, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba,  
d) občanom, ktorí vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru – činnosť súvisiacu s prevádzkou zariadenia,  
 
2) Stravovanie možno poskytovať so súhlasom riaditeľa „DD a DSS“ aj ďalším občanom 

(cudzím), ak to umožňujú prevádzkové podmienky „DD a DSS“ a nebránia tomu hygienicko-
epidemiologické a bezpečnostné dôvody a nezhorší sa tým úroveň stravovania stravníkov 
uvedených v bode 1.   

 
3) Stravovanie sa zabezpečuje    

a) prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia,  
b) odberom stravy,  

ba) z iného zariadenia sociálnych služieb,  
bb) od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať 
      alebo sprostredkovať stravovacie služby,  

c) stravovaním u iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie 
poskytovať alebo sprostredkovať stravovacie služby. 
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4) Strava občanom, ktorým sa poskytujú sociálne služby v „DD a DSS“ , sa poskytuje   v súlade 

so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa 
určených stravných jednotiek.  

 
5) Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.  
 
6) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant a večera. Pri diéte 

diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach sa za celodenné stravovanie 
považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá večera.  

 
7) Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka. Zostavovanie jedálneho lístka je možné 

prispôsobiť sezónnosti ročných období, rôznorodosti podmienok a zvyklostiam. Jedálny lístok 
musí byť schválený riaditeľom na základe odporúčania stravovacej komisie, podpísaný 
a vystavený na viditeľnom mieste k nahliadnutiu.      

 
8) Stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v „DD a DSS“ formou 

celoročného alebo týždenného pobytu s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcich 
celodennému stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň a občana  100,- Sk.    

 
9) Stravná jednotka ustanovená v bode 8. sa zvyšuje o 20 % na deň a občana,  ktorému sa 

poskytuje diabetická diéta, bielkovinová diéta, výživná diéta, t.j. predstavuje sumu 120,- Sk.  
 

10) Na prilepšenie stravy počas vianočných, novoročných a veľkonočných sviatkov pri 
poskytovaní starostlivosti v „DD a DSS“ sa výdavky na potraviny (suroviny) zvyšujú o 180,- Sk 
na kalendárny rok na občana.  

 
11) Pri  celodennom stravovaní sa zo stravnej jednotky ( 100,- Sk) počíta:  

a) pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na:  
- raňajky             12 %  
- desiatu                9 %  
- obed                  40 %    
- olovrant               9 %    
- večeru                30 %     

 
b) pri diabetickej diéte, bielkovinovej diéte, výživnej diéte a špeciálnej diéte na:  

- raňajky               11 %  
- desiatu                  8 %  
- obed                   40 %    
- olovrant                8 %    
- večeru                 27 %     
- druhú večeru         6 %                

 
 
12) Stravná jednotka pre občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v „DD a DSS“ s celodenným 

stravovaním sa rozumie finančná norma priemerných nákladov na potraviny (suroviny) 
pripadajúca na jeden ubytovací deň (náklad obyvateľov zariadenia).     

 
 
13) Výška úhrad za stravovanie pre občanov uvedených v bode 1 písmená c),  e), a v čl. 6, bode 

2 sa zvyšuje o výšku režijných nákladov v „DD a DSS“ ( náklad sociálneho zariadenia).     
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14) Občan, ktorému sa poskytuje starostlivosť v „DD a DSS“ celoročne alebo prechodne, je 

povinný odobrať celodennú stravu s výnimkou prerušenia poskytovania starostlivosti 
v zariadení (tzv. dovolenka), kedy je možné zo stravovania sa vopred odhlásiť. 

 
15) Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná jednotka 

v priemere na deň bola dodržaná. 
 
 

Článok 7 
Podrobnosti o bývaní a výška úhrady za bývanie 

 
1) Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje:  

a) príslušenstvo obytnej miestnosti, t.j. predsieň, WC,  kúpeľňa,  kúpeľňový kút alebo 
sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé,  

b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstvo obytnej miestnosti, najmä 
rozvod elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd 
a hygienické zariadenie,  

c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona,  
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, kuchynská linka, 

zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa, kúpacia vaňa alebo sprchová 
vanička,  

e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, práčovňa,  
f) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,  
g) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie 

spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka vody, 
odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, spoločná televízna anténa.  

 
 
2) Denná sadzba úhrady za užívanie  1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 

obytnej miestnosti je    4,- Sk. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej 
plochy obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, 
prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a výdavky za 
užívanie vybavenia obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené 
s bývaním.   

 
3) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej jednotky ktorú   občan 

užíva  sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, 
ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak občan užíva podlahovú plochu 
obytnej miestnosti, ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú 
občan užíva, sa znižuje o 10 %.  

 
4) Úhrada za bývanie určená podľa bodu 2 sa zvyšuje na deň a na občana o:  

a) 15,- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan,  
b) 10,- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania.   

 
 

Článok 8 
Podrobnosti o zaopatrení a výška úhrady za zaopatrenie 

 
1) Výška úhrady za zaopatrenie v „DD a DSS“ na deň a na občana je pri starostlivosti, ktorá sa 

poskytuje celoročne, prechodne alebo týždenne nasledovná:   
a) základné zaopatrenie – denné a veľké upratovanie podľa rozpisu, pranie a žehlenie 

osobného a posteľného prádla, donáška liekov z lekárne, rehabilitačná činnosť podľa 
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ordinácie lekára, kondičné cvičenia a liečebný telocvik, doprovod do zdravotníckeho 
zariadenia v prípade akútneho ochorenia, zabezpečovanie odborných vyšetrení, 
zabezpečovanie drobných nákupov, v prípade zhoršenia zdravotného stavu 
zabezpečenie komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti napr. angína, chrípka a pod. 
       35,- Sk 

b) nepriaznivý zdravotný stav – čiastočná bezvládnosť – pomoc uvedená v ods. a), pomoc 
pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, 
donáška liekov na izbu, kúpanie, príp. pomoc pri kúpaní, donáška stravy na izbu, 
doprovod na lekárske vyšetrenie, masáž tela podľa potreby    
       60,- Sk    

 
 

c) nepriaznivý zdravotný stav – prevažná bezvládnosť – pomoc uvedená v ods. a), b), 
pomoc pri rannej a večernej toalete, pomoc pri použití WC, pomoc pri presune na vozík, 
lôžko, sústavný dohľad a mimoriadna starostlivosť u občana s ťažkou duševnou 
poruchou a poruchou správania    70,- Sk    

d) nepriaznivý zdravotný stav – úplná bezvládnosť – pomoc uvedená v ods. a), b), c), 
kŕmenie, celkový kúpeľ na posteli, resp. v miestnosti pre očistu, prebaľovanie, pravidelné 
polohovanie        90,- Sk  

 
2) V prípade akútneho prechodného zhoršenia zdravotného stavu (angína, chrípka ap.) 

obyvateľov „DD a DSS“, ktoré majú charakter epidémií, výška úhrad za zaopatrenie sa 
zvyšuje o 10,- Sk na obyvateľa a deň.  

 
 

Článok 9 
Výška úhrady za používanie elektrospotrebičov 

 
1) Úhrada za používanie vlastného tel. prijímača, rádia, CD prehrávača, videorekordéra, nočnej 

lampy sa určuje na  3,- Sk za každý elektrospotrebič a deň.    
 
2) Úhrada za používanie vlastnej chladničky, vysávača, variča, elektrickej rúry, mikrovlnnej rúry, 

rýchlo varnej kanvice sa určuje na   5,- Sk za každý elektrospotrebič a deň.    
 
 

Článok 10 
Osobné vybavenie 

 
1) Rozsah osobného vybavenia /šatstvo, obuv a hygienické potreby/ určuje riaditeľ. 
 
2) Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje obyvateľovi „DD a DSS“ , sa eviduje na osobnej karte 

občana.   
 
3) Osobné vybavenie poskytuje „DD a DSS“ s celoročnou formou pobytu občanovi v súlade so 

zákonom, s prihliadnutím na potreby občana, jeho zdravotný stav a účasť na pracovnej 
terapii.  

 
 
 

Článok 11 
Podrobnosti o úschove a úhrade za úschovu cenných vecí 
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1) „DD a DSS“ s celoročným pobytom prevezme do úschovy cenné veci vrátane vkladných 

knižiek a finančnej  hotovosti občana, ktorý o ich úschovu písomne požiada pri nástupe do 
domova dôchodcov zariadenia alebo počas poskytovania starostlivosti na základe zmluvy 
o úschove. Zmluva o úschove uzatvorená podľa § 747 – 753 Občianskeho zákonníka je 
evidovaná v registri zmlúv o úschove.  Zmluvy o úschove uzatvorené v zmysle Občianskeho 
zákonníka v platnom znení sú evidované v registri zmlúv o úschove. 

 
2) Veci zomretého občana, ktorému sa poskytovala starostlivosť v „DD a DSS“, bezodkladne 

spíše štatutárny orgán alebo ním písomne poverený zamestnanec „DD a DSS“  za účasti 
dvoch svedkov a preberie ich do úschovy. Veci zomretého občana uschované v zariadení 
možno vydať iba na základe súhlasu notára alebo súdu a len osobám určeným notárom alebo 
súdom.  

 
3)   „DD a DSS“ vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy na osobnej karte občana. 

Vklady a výbery z vkladných knižiek alebo osobných účtov občanov sa zaznamenávajú do 
osobitného peňažného denníka „DD a DSS“ na základe príjmových a výdavkových dokladov.  

 
4) „DD a DSS“ raz za štvrťrok vykonáva inventarizáciu cenných vecí vrátane vkladných knižiek 

prevzatých do úschovy.   
 
5) Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy podľa 

ods. 1 „DD A DSS“ na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu občana. Bez žiadosti 
zákonného zástupcu a bez uzavretia zmluvy o úschove môže „DD a DSS“ prevziať cenné veci 
do úschovy na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo ich poškodenia, zničenia alebo 
straty. Štatutárny zástupca „DD a DSS“ bez zbytočného odkladu o takejto úschove upovedomí 
zákonného zástupcu tohto občana.    

 
6) Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena.  
 
7) „DD a DSS“ vedie dokumentáciu súvisiacu s dedičským konaním po zomrelých občanoch.       
 
 

Článok 12 
Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie, 

zaopatrenie a používanie elektrospotrebičov 
 
 
1) Úhrada za poskytnutú starostlivosť v „DD a DSS“  v kalendárnom mesiaci sa určuje:  

a) pri celoročnom pobyte ako 30 -  násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie , 
zaopatrenie a používanie elektrospotrebičov,  

b) pri týždennom pobyte ako 22 – násobok dennej sadzby za stravovanie, bývanie, 
zaopatrenie a používanie elektrospotrebičov, za ktoré sa platí úhrada.   

 
2) Celková úhrada za starostlivosť v „DD a DSS“ v kalendárnom mesiaci sa rovná súčtu výšok 

úhrad za stravovanie, bývanie, zaopatrenie a používanie elektrospotrebičov, za ktoré sa platí 
úhrada.  

3) Celková úhrada za služby poskytované „DD a DSS“ sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún 
nahor.    

 
4) Občan úhradu  za stravovanie v „DD a DSS“   vykoná podľa počtu odobratých jedál 

v kalendárnom mesiaci. Za neodobraté jedlá, ktoré boli z vážneho dôvodu včas odhlásené, sa 
občanovi vráti úhrada najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca.     



VZN č. 2/2006/VZN o podmienkach poskytovania starostlivosti,  o spôsobe určenia úhrady a výšky 
úhrady za poskytnutú sociálnu starostlivosť v Domove dôchodcov mesta Liptovský Mikuláš 
 
- 8-                    
5) Za vážny dôvod na odhlásenie z odberu jedál podľa bodu 4 sa považuje prerušenie 

poskytovania starostlivosti v „DD a DSS a poskytovanie zdravotnej starostlivosti 
v zdravotníckom zariadení. Za vážny dôvod na odhlásenie odberu jedál podľa bodu 4 možno 
považovať aj iný dôvod, ak ho za taký uzná riaditeľ „DD a DSS“.  

 
6) Úhradu za starostlivosť v „DD a DSS“ platí občan za kalendárny mesiac a úhrada je splatná 

najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do zariadenia počas 
kalendárneho mesiaca platí občan za tento mesiac odo dňa nástupu pomernú časť úhrady za 
starostlivosť podľa počtu dní, počas ktorých sa občanovi poskytuje starostlivosť v „DD a DSS“.  

 
 
7) Úhradu je možné realizovať formou   

- priamej platby do pokladne  „DD a DSS“    
- na účet „DD a DSS“   

 
8) Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v „DD a DSS“ a za dni poskytovania zdravotnej 

starostlivosti v zdravotníckom zariadení, platí na deň občan úhradu za bývanie určenú podľa 
č. 7 v plnej výške, a 20 % úhrady za zaopatrenie určené podľa čl. 8.     

 
9) Za prerušenie poskytovania starostlivosti v „“DD a DSS“ pre účely tohto VZN sa považuje 

výlučne :  
- prerušenie poskytovania starostlivosti počas 24 hodín /tzv. dovolenka/   
- poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení       
- kúpeľná starostlivosť 

 
 

Článok 13 
Všeobecné ustanovenia 

 
 
1) Primátor mesta je oprávnený cenovým opatrením zvýšiť úhrady stanovené týmto všeobecne 

záväzným nariadením v závislosti od priemerného medzi ročného rastu spotrebiteľských cien 
vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému 
kalendárnemu roku.  

 
2) Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnuté sociálne služby neohlási  výšku 

svojich príjmov a  hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré 
sú rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnuté sociálne služby do 8 dní, „DD a DSS“ 
rozhodne o povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnuté služby v celom rozsahu podľa 
§ 103 ods. 6 zákona  č. 195/1998 o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov.  

 
3) Občanovi , ktorý nemá na území mesta Liptovský Mikuláš trvalý pobyt  sa sociálne služby 

poskytujú za úhradu zvýšenú o 20% s výnimkou nákladov na potraviny (suroviny).   
 
 
4) Pri poskytovaní starostlivosti a výpočte úhrad za poskytnutú starostlivosť v „DD a DSS“ sa 

primerane použije zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších 
predpisov, zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, zákon NR SR č. 36/2005 Z .z. o rodine a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v platnom znení a Občiansky zákonník v platnom znení.  
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Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení dňa 25. 5. 2006. 
2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2006. 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Alexander Slafkovský 
primátor mesta 

 


