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Dôvodová správa 

 
 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 3/2011 

o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení predkladáme 

z dôvodu doplnenia § 17a v článku 4 – Sociálne služby krízovej intervencie. Pod tento 

paragraf  zaraďujeme Terénnu sociálnu službu krízovej intervencie. Konkrétne sa jedná 

o poskytovanie terénnej sociálnej práce na základe zmluvy o spolupráci uzatvorenej medzi 

Mestom Liptovský Mikuláš a Fondom sociálneho rozvoja (teraz pod novým názvom 

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“) v rámci 

národného projektu Terénna sociálna práca v obciach, v trvaní do 31.10.2015. Poskytovanie 

sociálnych služieb je v zmysle zákona o sociálnych službách potrebné zaregistrovať do 

registra poskytovateľov sociálnych služieb. Žiadosť o registráciu bola na VÚC Žilina zaslaná 

listom zo dňa 23.06.2014. Na základe dožiadania VÚC Žilina je poskytovanie terénnej 

sociálnej služby krízovej intervencie  potrebné doplniť do VZN a po jeho schválení doručiť 

k žiadosti o registráciu. Zároveň dopĺňame § 17 Komunitné centrum v ods. (3). Návrh VZN 

bol prerokovaný v Komisii sociálnej a bytovej mesta Liptovský Mikuláš a odporučený na 

rokovanie do mestskej rady a do mestského zastupiteľstva.  
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NÁVRH VZN 
 

Mesto Liptovský Mikuláš na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 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 v znení neskorších predpisov vydáva pre 

územie mesta Liptovský Mikuláš toto  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

VZN č.          /2014, 

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, 

spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. 

 

Časť I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad 

za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš 

v znení zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto: 

 

1.   V článku 4 § 17 ods. (3) sa pôvodný text: „odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) 

sa poskytujú ambulantnou sociálnou službou prostredníctvom Komunitného centra Nový 

svet Hlboké, so sídlom Športová 1190/4, Liptovský Mikuláš alebo terénnou formou 

sociálnej služby prostredníctvom terénnej sociálnej práce, nahrádza novým textom: 

„odborné činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) sa poskytujú bezplatne ambulantnou 

sociálnou službou prostredníctvom Komunitného centra Nový svet Hlboké, so sídlom 

Športová 1190/4, Liptovský Mikuláš alebo terénnou formou sociálnej služby 

prostredníctvom terénneho programu.“  

 

2.   V článku 4 sa za § 17 dopĺňa § 17a  nasledovného znenia: 

§ 17a  Terénna sociálna služba krízovej intervencie  

(1) Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe  

v nepriaznivej sociálnej situácii: 

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb 

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

návykových škodlivých činností 

c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav 

d) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania 

iných fyzických osôb 

e) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej 

a generačne reprodukovanej chudoby.  

(2) Obsahom terénnej sociálnej služby krízovej intervencie sú činnosti zamerané na 

vyhľadávanie fyzických osôb uvedených v odseku (1), odborné činnosti, obslužné 

činnosti a ďalšie činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, 

poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoc pri uplatňovaní 

práv a právom chránených záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo 

výdaj potravín.  
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(3) Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje bezplatne, terénnou formou 

v pracovných dňoch v čase od 7.00 h. do 15.00 h., so sídlom Komunitné centrum 

Nový svet Hlboké, Športová 1190/4, Liptovský Mikuláš.  

 

Časť II.  

 

(1) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši sa uznieslo na tomto všeobecne 

záväznom nariadení dňa 24. júla 2014.  

(2) Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli.  

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli.  

(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, spôsobe určenia 

a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Liptovský Mikuláš v znení zmien a doplnkov. 

(5) Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši splnomocňuje primátora mesta 

Liptovský Mikuláš na vyhlásenie úplného znenia VZN č. 3/2011/VZN o úhradách, 

spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš v platnom znení. 

 

     

 

 

 

 

MUDr. Alexander Slafkovský  

 primátor mesta 

  

 

 

  


