
 
 

 
 

 

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

 

NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č.....  /2015 

 

 

 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 

o sociálnych službách v znení všeobecne záväzného 

nariadenia  č. 13/2012 a 1/2014                

 

 

 

 

 

 

 

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č. :  / 2015 

                              zo dňa : 24.09.2015 

 

 

Účinné odo dňa:  ...............2015 



             Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom v zmysle § 4 ods. 3 písm. p),  § 6 ods. 1 
a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov a podľa zákona č. 448/2008 Z .z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
zákon o sociálnych službách) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení 
všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012  o  sociálnych službách v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 13/2012 a 1/2014.  

 
 

Článok I.  
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2012 o  sociálnych službách v znení všeobecne 
záväzného nariadenia č. 13/2012 a 1/2014 sa mení a dopĺňa takto: 

 
 
1.  V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d) ktoré znie: 
       
    „d/ služby krízovej intervencie – komunitné centrum“ 
 
 
2. Za § 7 sa vkladá  § 7a , ktorý vrátane nadpisu znie:  
 

§ 7a 
Komunitné centrum 

 
V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii  poskytuje – sociálne 
poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri úprave 
na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského 
zariadenia, vykonáva sa preventívna aktivita a zabezpečuje sa záujmová činnosť. 
V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. Odborné 
činnosti uvedené v prvej vete možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou 
prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom 
terénneho programu. 
 
 
 

Článok II.  
 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského  
zastupiteľstva v Žiari nad Hronom č...... /2015 zo dňa 24.09.2015 a nadobúda účinnosť 
15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Žiar nad Hronom. 

 
 

 

                                                                                  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: maria.simegova@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 VZN bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom: 
od: 07.09.2015 
do: ...........09.2015 
    
2. Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom : 
od: ...........09.2015         
do: ...........10.2015                                                                                                                  
                         
 

 

mailto:maria.simegova@ziar.sk

