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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2022 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

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 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  

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V dôsledku zabezpečenia dostupnosti jednotlivých druhov sociálnych služieb, ako aj 

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

sociálny a bytový dopĺňa novú sociálnu službu s použitím telekomunikačných technológií - 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci občanom v meste Žilina. 

 

V zmysle § 52 zákona č. 4482008 Z. z. o sociálnych službách - monitorovanie 

a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má 

nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo 

zabezpečiť jej riešenie.  

 

Sociálna služba s použitím telekomunikačných technológií má za cieľ, aby fyzická 

osoba čo najdlhšie využívala prirodzené sociálne domáce prostredie za pomoci intervencie 

rodiny, okolitého sociálneho prostredia, profesionálnych pracovníkov a mala zaistenú pomoc 

v prípade akejkoľvek krízovej situácie.   

 

Profesionálne vyškolení operátori na centrálnom dispečingu zabezpečia potrebnú 

pomoc na základe vyslaného poplachového signálu potreby pomoci nepretržite 24 hodín denne, 

7 dní v týždni, 365 dní v roku. Jednotka tiesňového volania je ľahko inštalovateľná v domácom 

prostredí klienta.  

 

Na zabezpečenie služby sa využije jednotka Neat NOVO, súčasťou ktorej je hlasová 

centrála a gombík, ktoré slúži na odoslanie poplachového hlásenia. Poplachové volanie sa 

prijme na dispečing. Hlasová centrála obsahuje  hlasitý reproduktor a citlivý mikrofón na 

komunikáciu medzi dispečerom a seniorom z ktoréhokoľvek miesta bytu. V prípade výpadku 

elektrickej energie je jednotka Neat NOVO  zálohovaná zabudovaným akumulátorom, ktorý 

mu umožní poskytovať službu až na dobu 5 dní. 

 

Na základe prieskumu a pracovných stretnutí Mesto Žilina, odbor sociálny a bytový 

preveril viaceré možnosti poskytovania a dostupnosti sociálnej služby s použitím 

telekomunikačných technológií.  



3 

 

Po schválení navrhovaných zmien vo VZN bude uzatvorená zmluva s Asociáciou 

samaritánov Slovenskej republiky (ASSR), s.r.o. Lipová Alej č. 1, Plaveč, ktorá poskytuje 

službu pod názvom ,,SOS-gombík“ na profesionálnej úrovni už od rok u 2008, od roku 2009 je 

zapísaná v Registri poskytovateľov sociálnych služieb a pôsobí na celom území Slovenskej 

republiky.  

 

Cieľovou skupinou budú fyzické osoby, ktoré majú nepriaznivý zdravotný stav 

a preukážu sa potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona o sociálnych 

službách. 

 

Zavedenie tejto sociálnej služby prispeje k zlepšeniu kvality života občanov mesta 

Žilina. Zníži sa sociálne, zdravotné riziko, zaistí sa sebestačnosť občanov vo vyššom veku  a ich 

nezávislosť v domácom prostredí, zavedením sociálnej služby sa poskytne pomoc rodinám, 

starajúcim sa o osamelého člena rodiny. 

 

Pre zavedenie tejto služby bolo zakúpených 10 kusov jednotiek Neat NOVO vrátane 

tlačidla SMILE a SIM karty v celkovej  sume 3 400 Eur. 

 

V predkladanom materiáli je  zapracovaná nová sociálna služba  poskytovaná verejným 

poskytovateľom - mestom Žilina, navrhovaná výška mesačnej  úhrady fyzickej osoby  za 

poskytovanie služby monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci vo výške 

6.00  €/mesiac/klient.  

 

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

mesta Žilina v prípade plnej využiteľnosti zakúpených 10 ks jednotiek Neat NOVO, 

predpokladáme náklady v roku 2022 vo výške 2 280,- Eur. 

 

Komisia finančná a majetková odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline uvedený 

materiál schváliť. Výsledok hlasovania 7/0/0 (z celkového počtu 7 členov). 

 

Komisia sociálna, zdravotná a bytová odporučila Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 

uvedený materiál schváliť. Výsledok hlasovania 7/0/0 (z celkového počtu 7 členov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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 

 
 


