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

podľa  § 6 ods. 1 zákona 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. ...../2022 

 

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  v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2021, 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 v znení Všeobecne záväzného 

nariadenia č. 9/2021, 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 sa mení a dopĺňa takto: 

 

(1) V článku 1 sa za  slová „prepravná služba“ dopĺňajú slová „monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci.“ 

 

(2) V článku 2 sa za odsek 4 dopĺňa ods. 5 písmeno a) s nasledovným znením: 

 

5. Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií 

    a)  monitorovanie a signalizácia potreby pomoci   

 

(3) V článku 3 odsek 1 sa za  slová „prepravnej služby“ dopĺňajú slová „monitorovanie 

a signalizácia potreby pomoci.“ 

 

(4) Pôvodná ŠIESTA ČASŤ sa nahrádza nasledovne: 

 

ŠIESTA  ČASŤ 

Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií 

 

Článok 33 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

 

1. Monitorovanie  a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba, ktorú mesto Žilina 

poskytuje terénnou  formou fyzickej osobe, ktorá  má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom 

zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. 

 

2. Podmienku poskytovania  sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 
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je potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 

fyzickej osoby, ktorá je žiadateľom o sociálnu službu. 

   

3. Monitorovanie a signalizácia potreby sa poskytuje počas doby trvania podmienok  pre 

tento druh sociálnej služby.  

 

4. Mesto Žilina prostredníctvom príslušného odboru Mestského úradu v Žiline poskytuje 

sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií - monitorovanie a signalizácia 

potreby pomoci na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

monitorovanie a signalizácia potreby pomoci.  

 

5. Výška mesačnej úhrady fyzickej osoby za poskytovanie služby monitorovanie 

a signalizáciu potreby pomoci:  

▪ 6,00 €/mesiac/prijímateľ 

 

6. Spôsob úhrady fyzickej osoby za poskytovanie služby upravuje zmluva o poskytovaní 

sociálnej služby. 

 

(5) Pôvodná ŠIESTA ČASŤ ,,Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia“ sa označuje ako 

SIEDMA ČASŤ, pričom  pôvodné články 33, 34 a 35 sa menia na články 34, 35, 36. 

Obsahovo pôvodná časť zostáva nezmenená.    

 

   

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

 

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

a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina v znení Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 9/2021, 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 ostávajú nezmenené.  

 

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

......... 2022. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli Mesta, t. j. ........ 2022 

 

 

 

 

Mgr. Peter Fiabáne 

primátor mesta Žilina 

 
 


