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Materiál na zasadnutie MsZ      Číslo materiálu: 4 
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Návrh  
 

Zrušenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011  o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

 
 
 
Predkladá: 
Ing. Peter Lednár, CSc. 
Primátor mesta 
 
 
 
 
Spracoval: 
JUDr. Mária Vozárová 
Právnička MsÚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh na uznesenie: 
 

Uznesenie č. /2012  
zo .............. zasadnutia mestského zastupiteľstva v Zlatých Moravciach 

konaného dňa ..................... 
–––––––––––-–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  
Zrušenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011  o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby  
 
Mestské zastupiteľstvo v Zlatých Moravciach na svojom ................zasadnutí MZ konanom 
dňa ...................... 
p r e r o k o v a l o 
návrh na zrušenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011  o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
 s ch v a ľ u j e 
zrušenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011  o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 
 
 
V Zlatých Moravciach dňa xx.xx.xxxx 
 
 
                            Ing.  Peter Lednár, CSc. 
             primátor mesta 
 
 
                                                                                    Za správnosť: PaedDr. Ľubomír Martinka 
                                                                                              prednosta Mestského úradu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

Zrušenie Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011  o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby 

 
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 26.4.2012 schválilo Dodatok č. 1, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za tieto služby a to z dôvodu potreby zapracovania legislatívnych zmien v poskytovaní 
sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych  službách. 

 
Novelou zákona o sociálnych službách (č. 50/2012 Z.z.) bola Mestu Zlaté Moravce 

ako verejnému poskytovateľovi sociálnych služieb uložená povinnosť určiť vo všeobecne 
záväznom nariadení úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v Zariadení opatrovateľskej 
služby na Rovňanovej 3 v Zlatých Moravciach tak, aby suma úhrady od klienta bola najmenej 
vo výške 50% ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej 
služby. 

Táto novela síce umožňovala vykonanie zmien v úhradách obsiahnutých v príslušnom 
VZN uskutočniť v prechodnom období do 30.6.2012, avšak pri súčasných platbách od 
klientov  bolo potrebné tieto úhrady upraviť v súlade s novelou zákona čo možno najskôr. 
Z tohto dôvodu bol Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011  o poskytovaní sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za tieto služby predložený na rokovanie MsZ už v apríli 2012. 

 
Podľa  našich zistení a informácií sa v súčasnej dobe iniciuje príprava návrhu 

zmeny spôsobu a výšky úhrad za sociálne služby, ktorý má inak upraviť výšku úhrady od 
klienta. Z tohto dôvodu nielen mestá a obce ale i vyššie územné celky /napr. NSK vyradil 
z rokovania materiál o tejto problematike zo svojho zasadnutia/ sťahujú pripravované dodatky 
k svojim VZN z rokovaní zastupiteľstiev a čakajú, aká nová právna úprava bude schválená. 

 
Z tohto dôvodu predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh na zrušenie uvedeného 

dodatku, pričom po schválení novej právnej úpravy, ktorá má nadobudnúť účinnosť najneskôr 
od 1.7.2012 (t.j. do uplynutia prechodného obdobia), bude predložený na rokovanie MsZ 
nový návrh Dodatku k VZN č. 4/2011, ktorý bude odrážať nový právny stav.  

 
Predmetný Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2011 je nevyhnutné zrušiť aj z toho dôvodu, že 

v schválenom texte dodatku č. 1 k VZN, bol uvedený dátum účinnosti 1.5.2012 /čo odobrila 
i stála odborná komisia pri MsZ/, čo je však v rozpore so znením § 6 ods. 8 zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorý uvádza: Nariadenie sa 
musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej 
na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený 
neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je 
to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na 
majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia. Nakoľko MsZ schválilo tento 
dodatok č. 1 dňa 26.4.2012 a neboli dané podmienky na to, aby dodatok nadobudol účinnosť 
skôr ako pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli (najskorší možný termín účinnosti 
tohto dodatku k VZN za predpokladu jeho zverejnenia dňa 27.4.2012, bol 11.5.2012), je 
uvedené taktiež dôvodom na jeho zrušenie.  
 


