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Mesto Malacky v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a 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 toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 10/2022, ktorým sa mení  
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie 

sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
 v znení neskorších VZN 

 

 

§ 1 
Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 20/2020 o úhradách za 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa v znení Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2021 a v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 14/2021  (ďalej len 
„nariadenie“) sa mení takto: 
 

1. V § 3 ods. 1 sa v písmene b) suma „30 
€“ nahrádza sumou „40 €“.  
 
2. V § 3 ods. 1 sa v písmene c) suma 
„1,74 €“ nahrádza sumou „2,20 €“.  
 
3. V § 3 odsek 2 znie:    
„(2) Stravovanie zahŕňa raňajky a desiatu vo 
výške  0,45 €, obed vo výške  1,10 € a 
olovrant vo výške 0,35 €.  K poplatku na 
stravovanie je určená výška režijných 
nákladov vo výške 0,30 €/deň/dieťa.“. 

 

 

 

 

 

 

§ 2 
Záverečné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č. 117/2022 dňa 15. decembra  
2022. 

(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  
1. januára 2023. 

V Malackách, dňa 16. decembra 2022 

 

 

 

 

 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
primátor mesta 


