
Dodatok č. 1  
k všeobecne záväznému nariadeniu  
mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová 

Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na podľa 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 

 
dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 1/2012 o 
poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby. 
 

 
 

Úvodné ustanovenie  
§1  

Predmet nariadenia  
 

1. Tento dodatok mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová Ves 
č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 
služby.  

 
 

§2 
Základné ustanovenia 

 
1. Článok I. §2 Druhy a formy sociálnych služieb, ods. 2 sa dopĺňa písmenom i) a j), 

ktoré znie:  
“i) zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,” 
“j) komunitné centrum.” 
 
2. V Článku II. sa za §35 vkladá §36 a §37, ktorý znie:  
 
 

„§ 36  
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 
1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na 

podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o 
dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická 



osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh 
práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo 
vykonáva zárobkovú činnosť. 

 
2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú: 

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 
b) stravovanie, 
c) výchova. 
 

3. Úhrada za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
sa stanovuje mesačne, a to: 

a) za dieťa s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi   140 € 
b) za dieťa s trvalým pobytom v inej obci     205 € 
 

4. Úhrada za stravovanie (desiata, obed, olovrant) je 1,17 €/deň (z toho je 0,05 € určené 
na obnovu inventára). 

 
5. Sociálna služba v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa za 

zákonom ustanovených podmienok poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.“ 
 
 

„§ 37 
Komunitné centrum 

 
1. V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:  

a) poskytuje 
1. sociálne poradenstvo, 
2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
3. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo 

školského zariadenia, 
b) vykonáva preventívna aktivita, 
c) zabezpečuje záujmová činnosť. 
 

2. V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia. 
 

3. Sociálne služby v komunitnom centre sa poskytujú bezplatne.“ 
 
 
 

3. V Článku III. doterajší § 36 a § 37 sa označuje ako § 38 a § 39. 
 
 

 
 
 
 
 



Záverečné ustanovenia 
§ 3 

Účinnosť dodatku 
 

1. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Spišská Nová Ves č. 
1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby bol vyvesený 
na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta od 4. 10. 2017. 

 
2. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto dodatku č. 1 k všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 1/2012 na zasadnutí dňa 19. 10. 2017, pod č. xxx/2017. 
 
3. Dodatok  č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2012 bol vyhlásený vyvesením na 
úradnej tabuli 20. 10. 2017 a nadobúda účinnosť dňom 6. 11. 2017. 
 
 
 
 
 
        PhDr. Ján Volný, PhD. 
                     primátor mesta 
 


