
 
Zápisnica zo zasadnutia Normotvornej komisie  

konaného  dňa 17.4.2018 

 

 
 
 
 

Miesto konania:    zasadačka Mestského úradu v Žiari nad Hronom 
Čas konania:  17.4.2018 o 14:00 hod. 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny  
 
 
Program: 
 
1. Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie  
2. Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o sociálnych službách 
3. Záver 
 
 
Priebeh rokovania:  
 
Ad 1/  Otvorenie zasadnutia normotvornej komisie 
 
Zasadnutie normotvornej komisie otvoril o 14.00 hod. predseda normotvornej komisie JUDr. Milan 
Gocník, ktorý skonštatoval, že normotvorná komisia je uznášaniaschopná. Zároveň oboznámil 
prítomných s programom zasadnutia normotvornej komisie.  
 
Ad 2/ Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o sociálnych službách 
 
Normotvorná komisia prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách.  
Bc. Mária Šimegová,  predkladateľka návrhu, predniesla návrh VZN členom komisie.  
 
1. Mgr. Líška mal pripomienky k formálnym úpravám, mení sa § 15, nie § 13 ako je uvedené v návrhu  
VZN, kde sa premenuje nadpis, v znení: “Výška úhrady za  opatrovateľskú službu, za prepravnú 
službu,  za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života 
a pracovného života, za zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, za základné 
sociálne poradenstvo a podporné služby.“,  a dopĺňa sa bod 9. v nasledovnom znení: „9.   Výšku 
úhrady za poskytovanú prepravnú službu bude prijímateľ sociálnej služby v zmysle cenníka určeného 
poskytovateľom prepravnej služby hradiť priamo poskytovateľovi  tejto sociálnej služby.“ 
 
2. Následne predseda komisie navrhol formálnu úpravu nasledovne: „za § 5 sa vkladá § 5a s textom 

Prepravnej služby.“ a to „Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo 

fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine 

alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.“ 

 

Ostatné ustanovenie VZN ostávajú bez zmeny. 

 
 
Po zapracovaní pripomienok komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 1/2018: 

 

Uznesenie č. 1/2018 
 
Hlasovanie:  
Za:    4 hlasov 
Proti:    0 hlasov  
Zdržal sa:   0 hlasov 
Uznesenie č. 1/2018 bolo jednomyselne prijaté. 
 



 
 
 
Ad 3/ Záver 
Následne predseda normotvornej komisie JUDr. Milan Gocník poďakoval prítomným  za účasť 
a zasadnutie  normotvornej komisie ukončil.  
 

V Žiari nad Hronom, dňa 18.4.2018  

 

 

___________________________    ___________________________ 

Mgr. Martina Klacek                          JUDr. Milan Gocník  

                   zapisovateľ                                   predseda normotvornej komisie 

 

Prílohy: 

1/ Prezenčná listina prítomných  


