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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2021 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I.     schváliť 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie, 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 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      V dôsledku zabezpečenia dostupnosti jednotlivých druhov sociálnych služieb, ako aj 

z dôvodu rozširovania a skvalitňovania poskytovania sociálnych služieb, v meste Žilina vzniknúi 

dve nové denné centrá na sídlisku Solinky a komunitné centrum na sídlisku Hájik. Priestory budú 

využívané na preventívno - edukačné aktivity, voľnočasové aktivity a realizáciu záujmovej 

činnosti.  

 

Do článkov 4 a 28 sa dopĺňajú tieto druhy poskytovaných sociálnych služieb. 

 

V predkladanom materiáli sú navrhované aj zmeny týkajúce sa výšky úhrady, spôsob jej určenia 

a platenia za poskytovanú sociálnu službu v jedálni, ktoré sú upravené v článku 30.  

 

Výška úhrady za stravný lístok sa upravuje z dôvodu zvyšovania cien  energií, tovarov a služieb, 

a po prepočítaní vynaložených nákladov na celkovú hodnotu obeda poskytovaného v jedálni.  

 

Upravuje sa výška stravnej jednotky, ktorú tvoria náklady za potraviny na 1 obed, a to z aktuálnej 

cenovej výšky 1,20 €  na 1,30 €. Celková hodnota obeda, ktorá zahŕňa náklady na potraviny 

a režijné náklady na prípravu, je 2,75 €. 

 

Úhradu za sociálnu službu v jedálni uhradí prijímateľ sociálnej služby v závislosti od výšky 

svojho aktuálneho príjmu. V nasledovnej tabuľke sú navrhované pásma príjmov, podľa ktorých 

bude prijímateľovi sociálnej služby určená úhrada za 1 obed a počet stravníkov, ktorí sa 

nachádzajú v navrhovanom pásme príjmu k 01.06.2021. 

 

Pásmo Mesačný príjem prijímateľa 

sociálnej služby v EUR 

Úhrada prijímateľa sociálnej 

služby v EUR 

Počet 

stravníkov 

1. do 250,00 1,30 17 

2. od 250,01 do 300,00 1,50 16 

3. od 300,01 do 350,00 1,70 32 

4. od 350,01 do 400,00 1,90 142 

5. od 400,01 do 450,00 2,10 155 

6. od 450,01 do 500,00 2,30 172 

7. od 500,01 do 550,00 2,50 153 

8. od 550,01 a viac 2,70 392 
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Posledná úprava jednotlivých pásiem, podľa ktorých sa prijímateľovi sociálnej služby určovala 

výška úhrady za 1 obed, bola schválená vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Žilina v roku 

2012.  

 

Nový systém úhrad prijímateľov za poskytnutie sociálnej služby stravovania lepšie odzrkadľuje 

náklady na výšku stravnej jednotky a zároveň lepšie reaguje na aktuálne potreby stravníkov, 

medzi ktoré patrí aj využívanie moderného bez stravenkového čipového systému. 

 

Z dôvodu zavedenia nového bez stravenkového - čípového systému v jedálňach sa zmena dotýka 

článku 30. Mení sa znenie odseku 6  a  dopĺňa sa odsek 7, kde sa stanovila cena za identifikačný 

čip. Na začiatku poskytovania sociálnej služby v jedálni bude prijímateľovi odovzdaný 

identifikačný čip bezplatne. Po skončení poskytovania sociálnej služby v jedálni je prijímateľ 

povinný tento čip vrátiť. V prípade jeho poškodenia alebo straty je prijímateľ povinný uhradiť 

v hotovosti sumu 5,00 €. 

 

V článku 31 sa v odseku  4 dopĺňa znenie týkajúce sa donášky stravy do domácnosti. 

 

     Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a má dopad na rozpočet mesta 

Žilina. 
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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:  

 

 

 

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.  
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(5) V článku 30 sa za odsek 6 dopĺňa odsek 7 s nasledovným znením: 

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 

 


