
   

 
 

 

 

 

 

 

 

M E S T O     Ž I A R   N A D   H R O N O M 
 
 
 

návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie – návrh 
 

č.   /2021 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2021 o sociálnych službách a úhradách za 
sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: /2021 zo dňa:  
09.12.2021               
 
Účinné:  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ 
 
 



Mesto Žiar nad Hronom na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy 

Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 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 

 

v y d á v a 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne 

služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

č. 2/2021 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Žiar nad Hronom 

 

 

Článok I. 

 

1. Ustanovenie § 8 ods. 1 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 1. Za odborné činnosti, ktoré budú poskytované v ZpS pre účely tohto VZN, sa 

 považujú: 

a) pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa 

prílohy č. 31, v rozsahu podľa prílohy č. 41, 

b) sociálne poradenstvo, 

c) sociálna rehabilitácia. 

 Ošetrovateľská starostlivosť bude v ZpS zabezpečovaná prostredníctvom inej osoby 

 na základe občianskoprávneho vzťahu alebo obchodnoprávneho vzťahu. 

 

2. Ustanovenie § 8 ods. 4 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

 4. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za odborné činnosti uvedené v ods. 1 písm. 

 a) tohto článku. 

 Úhrada za odborné činnosti v kalendárnom mesiaci sa prijímateľovi sociálnej služby 

 určí ako násobok výšky dennej sadzby za poskytnuté odborné činnosti a je 

 stanovená v prílohe č. 5 tohto VZN – Cenník platieb pre prijímateľov v ZpS DOMOV 

 PRI KAŠTIELI (ďalej „Cenník ZpS“). 

 

3. Ustanovenie § 11 sa dopĺňa nasledovne: 

 

 5. V prípade, že prijímateľ má inú diétu, alebo špecifické požiadavky na stravovanie 

(ďalej len „iná strava“), ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 5 – Cenník ZpS, bude iná strava 

zmluvne dojednaná v súlade s cenami platnými v danom čase pri uzatvorení zmluvy 

o poskytovaní sociálnych služieb. V prípade ak dôjde počas trvania zmluvy k navýšeniu 

nákladov za inú stravu, poskytovateľ bude v zmysle zmluvy oprávnený žiadať prijímateľa na 

zmenu zmluvnej sumy v závislosti na aktuálnych cenách dodávateľa za inú stravu ním 

dodávanú formou dodatku k zmluve. V prípade ak prijímateľ neuzavrie dodatok k zmluve 

bude poskytovateľ mať právo zmluvu vypovedať.   

 
1 Zákon 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 



 

4. Prílohu č. 1 mení a dopĺňa príloha č. 5 – Cenník platieb pre prijímateľov v ZpS DOMOV 

PRI KAŠTIELI. 

 

 

Článok II 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  

zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č. /2021 zo dňa 09.12.2021 a nadobúda účinnosť 15. 

dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom.  

 

V Žiari nad Hronom, ................. 2021 

                                                            

                                                                                      Mgr. Peter Antal 

                                                                                              primátor 

 

 

 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme 
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-
mail: monika.minarova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou 
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 
zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto 
ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä 
vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta Žiar nad Hronom  
od: 24.11.2021 
do: 09.12.2021 
 
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta  Žiar nad Hronom  
od:  
do:  
 


