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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa  § 

6 ods. 1 zákona SNR 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:  

 

 

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. ...../2021, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, 

výške, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina 

 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia 

úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina  sa mení a dopĺňa takto: 

 

(1) V článku 4 odsek 1 sa za písmeno a) dopĺňa písmeno b) s nasledovným znením: 

 

b) Komunitné centrum, Korzo 8435/35, 010 15 Žilina.   

 

(2) V článku 28 odsek 1 sa za písmeno e) dopĺňajú písmena f)  a g) s nasledovným znením: 

 

f) Denné centrum, Borová 8110/45, 010 07 Žilina, 

g) Denné centrum, Borová 8110/43, 010 07 Žilina. 

  

(3) V článku 30 sa odsek 2 nahrádza nasledovným novým znením: 

 

2. Úhradu za sociálnu službu prijímateľ uhradí v závislosti od výšky svojho aktuálneho príjmu: 

 

Pásmo Mesačný príjem prijímateľa sociálnej 

služby v EUR 

Úhrada prijímateľa sociálnej 

služby v EUR 

1. do 250,00 1,30 

2. od 250,01 do 300,00 1,50 

3. od 300,01 do 350,00 1,70 

4. od 350,01 do 400,00 1,90 

5. od 400,01 do 450,00 2,10 

6. od 450,01 do 500,00 2,30 

7. od 500,01 do 550,00 2,50 

8. od 550,01 a viac 2,70 

 

(4) V článku 30 sa odsek 6 nahrádza nasledovným novým znením: 

 

6. Poskytovateľ sociálnej služby zverejňuje v zariadeniach sociálnych služieb uvedených 

v odseku 5 písmeno b) tohto článku a na web stránke mesta Žilina termín úhrady v hotovosti 

za sociálnu službu v jedálni.  

 

(5) V článku 30 sa za odsek 6 dopĺňa odsek 7 s nasledovným znením: 
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7. Prijímateľ sociálnej služby si pri začatí poskytovania sociálnej služby v jedálni prevezme 

bezplatne identifikačný čip, ktorý je povinný po skončení poskytovania sociálnej služby 

v jedálni  nepoškodený vrátiť. V prípade straty alebo  poškodenia identifikačného čipu je 

povinný prijímateľ sociálnej služby uhradiť sumu 5 € v hotovosti v Jedálni, Námestie J. 

Borodáča 1, 01008 Žilina.  

 

(6) V článku 31 odsek 4 sa za slová  „jedla denne“ dopĺňajú slová „v závislostí od voľných kapacít 

a organizačných možností poskytovateľa sociálnej služby.“ 

 

Článok 2 

 

(1) Ostatné ustanovenia VZN č. 15/2018 o sociálnych službách, výške, spôsobe určenia a platenia 

úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina ostávajú nezmenené.  

 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

........... 2021. 

 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žilina na dobu 15 

dní, dňa ........ 2021. 

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.08.2021 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina 

 


