Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,
podľa § 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 predpisov a v zmysle § 72 ods. 2 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 tento
NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
č. ...../2017,
ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách
a o podmienkach ich poskytovania mestom Žilina v znení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2016

Článok 1
Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2014 o sociálnych službách a o podmienkach ich
poskytovania mestom Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 1/2016
(ďalej len „VZN“) sa dopĺňa nasledovne:
1. V článku 2 v odseku 2 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno d),
ktoré znie:
„d) denný stacionár.“
2. V článku 3 v odseku 2 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno c),
ktoré znie:
„c) denný stacionár.“
3. Za doterajší článok 20b Úhrada za prepravnú službu sa vkladajú nové články 20c Denný
stacionár a 20d Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári, ktoré znejú:
„Článok 20c
Denný stacionár
1. Mesto Žilina poskytuje sociálnu službu v zariadení denného stacionára fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa
prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len
na určitý čas počas dňa.
2. Miesto poskytovania sociálnej služby: Denný stacionár, Námestie J. Borodáča 1, 010 08
Žilina.
3. Sociálnu službu v dennom stacionári na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu
ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu
dovŕšenia dôchodkového veku poskytovateľ poskytuje ambulantnou formou.
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4. Fyzická osoba podáva žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári spolu s
prílohami na vecne príslušný organizačný odbor Mestského úradu v Žiline.
Článok 20d
Úhrada za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári
1. Sumu úhrady za sociálnu službu tvorí suma úhrady za odborné činnosti a obslužné činnosti
ustanovené v tomto VZN.
2. Sumu úhrady za odborné činnosti tvorí suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej
osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách
v rozsahu podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách (ďalej len „pomoc pri
odkázanosti“).
3. Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za:
a) stravovanie,
b) upratovanie,
c) poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby
v spoločných priestoroch.
4. Suma úhrady za sociálnu službu (okrem stravovania) poskytovanú na prijímateľa sociálnej
služby sa určí ako násobok počtu hodín príslušného mesiaca, v ktorom bola sociálna služba
poskytnutá a hodinovej sadzby za:
a) pomoc pri odkázanosti,
b) upratovanie,
c) poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby
v spoločných priestoroch.
Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu uvedenú v ods. 4 tohto článku:
0,66 € hod./prijímateľ sociálnej služby.
5. Výška úhrady za poskytovanú sociálnu obslužnú činnosť uvedenú v ods. 3 písm. a) tohto
článku:
a) desiata
- 0,30 €/deň
b) olovrant - 0,30 €/deň
c) obed - výška úhrady za obed je stanovená v pásmach v závislostí od výšky príjmu
prijímateľa sociálnej služby podľa článku 22 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia č.
15/2014 o sociálnych službách poskytovaných mestom Žilina v znení Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Žilina č. 1/2016.
6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu mesačne, najneskôr
do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v hotovosti v pokladni Mestského úradu,
Námestie obetí komunizmu 1, Žilina alebo v zariadení Denného stacionára, Námestie J.
Borodáča 1, Žilina, alebo bezhotovostne na účet poskytovateľa sociálnej služby.
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4. V článku 25 v odseku 3 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa písmeno e),
ktoré znie:
„e) Denné centrum, Ovocinárska 227/33, 010 01 Žilina, pracovné dni v pondelok, streda,
piatok, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod.“
5. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2014 o sociálnych službách

poskytovaných mestom Žilina v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č.
1/2016 ostávajú nezmenené.
Článok 2
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa
……………..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli
mesta Žilina ………………

Ing. Igor Choma
primátor mesta
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