
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA 

č. 7/2016 o sociálnych službách 

( úplné znenie ) 

 

Účinnosť: od 1. 8. 2021 

 

V znení: 

Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych 

službách 

Platnosť od: 10. 07. 2017 

Účinnosť od: 25. 07. 2017 

Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych 

službách 

Platnosť od: 15. 07. 2020 

Účinnosť od: 01. 08. 2020 

Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych 

službách 

Platnosť od: 16. 12. 2020 

Účinnosť od: 01.01. 2020 

Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych 

službách 

Platnosť od: 29. 6. 2021 

Účinnosť od: 01.08. 2021 

 

Mesto Banská Štiavnica podľa § 4, ost.3, písm. p) a § 6 odst.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov 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 vydáva všeobecne záväzné nariadenie o sociálnych službách, 

poskytovaných mestom Banská Štiavnica. 

  

Čl. I 

Všeobecné ustanovenia 

 

§ 1 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona NR SR 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 (ďalej len osobitný predpis) 

ustanovuje podmienky na základe ktorých mesto Banská Štiavnica pri výkone svojej 

samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje sociálne služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu 

službu a stanovuje úhradu za poskytovanie sociálnej služby. 

 

§ 2 
(1) Mesto v rozsahu svojej pôsobnosti: 

a) poskytne sociálnu službu uvedenú v § 3 

b) zabezpečí poskytovanie ďalších sociálnych služieb podľa osobitného predpisu u  

poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra podľa osobitného predpisu 

 

§ 3 
(1) Sociálne služby poskytované mestom Banská Štiavnica podľa druhu sú: 

a) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku: 



- opatrovateľská služba 

- prepravná služba 

b) podporné služby: 

- odľahčovacia služba 

- denné centrum 

 

 

 

Čl. II 

Opatrovateľská služba 
 

§4 

Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba 
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi mesta na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie 

z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku. 

(2) Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá: 

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa 

osobitného predpisu a 

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

a základných sociálnych aktivitách podľa osobitného predpisu. 

 

§5 

Spôsob určenia úhrady, výška úhrady,   
(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácom prostredí  

prijímateľa sociálnej služby a poskytujú sa ňou úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti 

o domácnosť a základné sociálne aktivity v rozsahu stanovenom na základe posudku 

o odkázanosti na sociálnu službu. Rozsah poskytovania úkonov v hodinách podľa osobitného 

predpisu určuje mesto. 

(2) Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1hod. denne. 

(3) Suma úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytované úkony opatrovateľskej služby podľa 

osobitného predpisu je: 

- 1,50 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 7,00hod.  do 16,00 hod. 

- 3,50 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 16.00 hod. do 24,00 hod. a od 00,00 

hod. do 7,00 hod.“ 

(4) Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu  poskytovaných úkonov 

v kalendárnom mesiaci v hodinách a odpovedajúcej výšky úhrady. 

(5) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,   

v ktorom sa prijímateľovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou poukážkou na účet mesta 

alebo v  hotovosti do pokladne mesta, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak. 

 

Čl. III 

Prepravná služba 
 

§6 

Okruh osôb, ktorým sa poskytuje prepravná služba 
(1) Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje: 

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta 

Banská Štiavnica, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom, 

b) fyzickej osobe  s trvalým pobytom na území mesta Banská Štiavnica s nepriaznivým  



zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a  

obmedzenou schopnosťou orientácie 

c) fyzickej osobe – seniorom nad 62 rokov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica 

d) fyzickej osobe – držiteľom preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZP so sprievodcom, s trvalým 

pobytom na území mesta Banská Štiavnica. 

 

§7 

Poskytovanie prepravnej služby 
(1) Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje 

poskytovateľovi prepravnej služby právoplatným rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a  

rodiny o odkázanosti na individuálnu prepravu alebo preukazom ZŤP. Nepriaznivý zdravotný 

stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, alebo 

časenkou k lekárovi. Seniori sa preukazujú preukazom totožnosti.. 

(2) Prepravná služba sa objednáva telefonicky alebo písomne deň vopred u poskytovateľa 

prepravnej služby. 

 

§8 

Využitie prepravnej služby 

- na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Banská Štiavnica 

- na prepravu do zdravotníckych zariadení mimo mesta Banská Štiavnica  

- na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Banská Štiavnica 

- na prepravu na nástup / ukončenie kúpeľnej liečby mimo mesta Banská Štiavnica 

- na prepravu v meste Banská Štiavnica  - návštevu úradov, účasť na bohoslužbách 

 

§9 

Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu 
(1) Výška úhrady Mesta Banská Štiavnica za prepravnú službu poskytovateľovi je: 

 

 Cena za jednu jazdu  v 

meste Banská Štiavnica 

Cena za km mimo 

mesta Banská 

Štiavnica 

Občan ŤZP 0,70 € 0,20 € 

Občan s nepriaznivým 

zdravotným stavom 

0,70 € 0,20 € 

Senior nad 62 r. 0,70 € 0,20 € 

Držiteľ preukazu ŤZP  

alebo preukazu ŤZP 

so sprievodcom  

0,70 € 0,20 € 

 

(2) Spôsob úhrady za poskytovanie prepravnej služby: 

a) prijímateľ sociálnej služby zaplatí poskytovateľovi v hotovosti sumu za najazdené km. 

b) za úhradu (platbu) dostane prijímateľ od poskytovateľa prepravnej služby príjmový    

pokladničný doklad o výške úhrady za túto službu. 

 

 

Čl. IV 

Podporné služby 
 

§10 

Odľahčovacia služba 



(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú 

osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo 

zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia 

v ktorom fyzická osoba ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 

(2) Výpočet výšky úhrady a spôsob platenia úhrady sa vykonáva podľa § 5 tohto VZN na základe 

rozsahu poskytovania sociálnej služby.  

 

§11 

Denné centrum 
(1) V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila 

dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým stavom, 

rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 

(2) Sociálna služba sa poskytuje v objektoch mesta na Námestí sv. Trojice č. 5 a Obrancov mieru č. 

40 v pracovné dni v čase od 10:00 hod. do18:00 hod.. 

(3) Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre je 0,- €. 

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 
(1) Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovení úhrady za poskytované sociálne služby sa 

primerane použije Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Zákon č. 71/1967 Zb. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

(2) Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2009 o úhrade 

za sociálnu službu v znení dodatkov.  

(3) V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších právnych predpisov bol návrh tohto VZN  zverejnený na úradnej tabuli, a na 

webovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk od 31.5.2016 do 23.6.2016 . 

(4) Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Štiavnica sa na tomto VZN  uznieslo dňa 22.6.2016, a to 

Uznesením č. 66/2016 . 

(5) Toto VZN nadobúda účinnosť  pätnástym dňom  od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Banská 

Štiavnica. 

 

 

 

 

 

Banská Štiavnica, dňa 29. 6.2016 

 

 

 

 

Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                                                                                         primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

http://www.banskastiavnica.sk/


 

 

 

  Dodatok č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách  
 

I. 

Predmet dodatku 
 

Predmetom Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o sociálnych službách (ďalej len „VZN“) je 

zmena častí VZN – Čl. III Prepravná služba. 

 

 II. 

Zmeny v ustanoveniach 
 

1.   V Čl.III v ust. § 6 Okruh osôb, ktorým sa poskytuje prepravná služba sa ruší pôvodný text znenia:  

 

(1)  Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje: 

(1) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta Banská Štiavnica, ktorá 

je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom,  

(2) fyzickej osobe  s trvalým pobytom na území mesta Banská Štiavnica s nepriaznivým zdravotným stavom s 

obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie 

(3) fyzickej osobe – seniorom nad 65 rokov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica 

 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

 

(1) Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje: 

     a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom na území mesta Banská    

         Štiavnica, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 

     b) fyzickej osobe  s trvalým pobytom na území mesta Banská Štiavnica s nepriaznivým   

         zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a   

         obmedzenou schopnosťou orientácie 

     c) fyzickej osobe – seniorom nad 62 rokov s trvalým pobytom v meste Banská Štiavnica 

     d) fyzickej osobe – držiteľom preukazu ŤZP alebo preukazu ŤZP so sprievodcom, s trvalým pobytom 

         na území mesta Banská Štiavnica 

 

2.    V Čl. III v ust. § 8 Využitie prepravnej služby sa dopĺňa pôvodný text znenia:  

 

- na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Banská Štiavnica 

- na prepravu do zdravotníckych zariadení mimo mesta Banská Štiavnica  

- na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Banská Štiavnica 

- na prepravu na nástup / ukončenie kúpeľnej liečby mimo mesta Banská Štiavnica 

 

 a nahrádza sa textom tohto znenia:   

 

- na prepravu do zdravotníckych zariadení v meste Banská Štiavnica 

- na prepravu do zdravotníckych zariadení mimo mesta Banská Štiavnica  

- na prepravu do zariadení sociálnych služieb v okrese Banská Štiavnica 

- na prepravu na nástup / ukončenie kúpeľnej liečby mimo mesta Banská Štiavnica 

- na prepravu v meste Banská Štiavnica  - návštevu úradov, účasť na bohoslužbách 

 

3.   V Čl.III v ust. § 9 Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu sa ruší pôvodný text znenia: 

(1) Výška úhrady Mesta Banská Štiavnica za prepravnú službu poskytovateľovi je: 

 

 Cena za jednu jazdu  v 

meste Banská Štiavnica 

Cena za km mimo mesta 

Banská Štiavnica 

Občan ŤZP 0,30 € 0,10 € 



Občan s nepriaznivým 

zdravotným stavom 

0,30 € 0,10 € 

Senior nad 65 r. 0,30 € 0,10 € 

 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

 

(1) Výška úhrady Mesta Banská Štiavnica za prepravnú službu poskytovateľovi je: 

 

 Cena za jednu jazdu  v 

meste Banská Štiavnica 

Cena za km mimo mesta 

Banská Štiavnica 

Občan ŤZP 0,50 € 0,15 € 

Občan s nepriaznivým 

zdravotným stavom 

0,50 € 0,15 € 

Senior nad 62 r. 0,50 € 0,15 € 

Držiteľ preukazu ŤZP  

alebo preukazu ŤZP so 

sprievodcom  

0,50 € 0,15 € 

 

III. 

 

 Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica  č. 7/2016 o sociálnych službách 

zostávajú bez zmeny.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 72/2017 

zo dňa 28. 6. 2017.  

2. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

mesta, t. j. 25. 7. 2017.  

3. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol 

dodatok zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk od 10. 7. 2017 do 25. 7. 

2017. 

 

V Banskej Štiavnici, dňa  6. 7. 2017 

 

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách  
 

I. 

Predmet dodatku 
 

Predmetom Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2016 o sociálnych službách (ďalej len „VZN“) je 

zmena častí VZN – Čl. II Opatrovateľská služba. 

 

 II. 

Zmeny v ustanoveniach 
 

1.   V Čl.II v ust. § 5 Spôsob určenia úhrady, výška úhrady, sa ruší pôvodný text znenia:  

 

(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácom prostredí   
prijímateľa sociálnej služby a poskytujú sa ňou úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 

a základné sociálne aktivity v rozsahu stanovenom na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

Rozsah poskytovania úkonov v hodinách podľa osobitného predpisu určuje mesto. 

      (2)  Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1hod. denne. 

      (3)  Suma úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytované úkony opatrovateľskej služby     

            podľa osobitného predpisu je: 

- 1 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 7,00 hod.  do 15,00 hod. 
- 3,5 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 15.00 hod. do 24,00 hod. a od 00,00 hod. do 7,00 

hod.“ 

      (4)  Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu  poskytovaných   

            úkonov v kalendárnom mesiaci v hodinách a odpovedajúcej výšky úhrady. 

      (5)  Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,    

            v ktorom sa prijímateľovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa   

            nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou   

            poukážkou na účet mesta alebo v  hotovosti do pokladne mesta, ak zákon o sociálnych   

            službách neustanovuje inak. 

 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

 

(1) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácom prostredí   
prijímateľa sociálnej služby a poskytujú sa ňou úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 

a základné sociálne aktivity v rozsahu stanovenom na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

Rozsah poskytovania úkonov v hodinách podľa osobitného predpisu určuje mesto. 

(2) Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1hod. denne. 
      (3)  Suma úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytované úkony opatrovateľskej služby     

            podľa osobitného predpisu je: 

- 1,30 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 7,00 hod.  do 16,00 hod. 
- 3,5 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 16.00 hod. do 24,00 hod. a od 00,00 hod. do 7,00 

hod.“ 

      (4)  Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu  poskytovaných   

            úkonov v kalendárnom mesiaci v hodinách a odpovedajúcej výšky úhrady. 

 

      (5)  Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,    

            v ktorom sa prijímateľovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa   

            nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou   

            poukážkou na účet mesta alebo v  hotovosti do pokladne mesta, ak zákon o sociálnych   

            službách neustanovuje inak. 

 

III. 

 

 Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica  č. 7/2016 o sociálnych 

službách, v zmysle Dodatku č. 1 zostávajú bez zmeny.  

 



IV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách bol schválený Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 

55/2020, zo dňa 24.06.2020. 

2. Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách nadobúda právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli Mesta. 

3. Dodatok č. 2 k VZN č. 7/2016 o sociálnych službách nadobúda účinnosť 01.08.2020. 

4. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol 

dodatok zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk od 01.07.2020 do 

15.07.2020.                           

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 29.06.2020 

 

        Mgr. Nadežda Babiaková, v. r.. 

                primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Dodatok č. 3 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách  
 

I. 

Predmet dodatku 
Predmetom Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 

(ďalej len „VZN“) je zmena častí VZN – Čl. II Opatrovateľská služba 

                                                                                   

 II. 

Zmeny v ustanoveniach 
1.   V Čl. II VZN mesta Banská Štiavnica, v ust. § 5 Spôsob určenia úhrady, výška úhrady, sa ruší pôvodný    

      text znenia:  

 

(3) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácom prostredí   

prijímateľa sociálnej služby a poskytujú sa ňou úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 

a základné sociálne aktivity v rozsahu stanovenom na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

Rozsah poskytovania úkonov v hodinách podľa osobitného predpisu určuje mesto. 

      (2)  Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1hod. denne. 

      (3)  Suma úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytované úkony opatrovateľskej služby     

            podľa osobitného predpisu je: 

- 1,30 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 7,00hod.  do 16,00 hod. 

- 3,50 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 16.00 hod. do 24,00 hod. a od 00,00 hod. do 7,00 

hod.“ 

      (4)  Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu  poskytovaných   

            úkonov v kalendárnom mesiaci v hodinách a odpovedajúcej výšky úhrady. 

      (5)  Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,    

            v ktorom sa prijímateľovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa   

            nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou   

            poukážkou na účet mesta alebo v  hotovosti do pokladne mesta, ak zákon o sociálnych   

            službách neustanovuje inak. 

 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

 

(2) Opatrovateľská služba je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje v domácom prostredí   

prijímateľa sociálnej služby a poskytujú sa ňou úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti o domácnosť 

a základné sociálne aktivity v rozsahu stanovenom na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu. 

Rozsah poskytovania úkonov v hodinách podľa osobitného predpisu určuje mesto. 

(4) Opatrovateľská služba sa poskytuje v rozsahu minimálne 1hod. denne. 

(5) Suma úhrady prijímateľa sociálnej služby za poskytované úkony opatrovateľskej služby     

              podľa osobitného predpisu je: 

- 1,50 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 7,00hod.  do 16,00 hod. 

- 3,50 €/hod. pre čas poskytovania sociálnej služby od 16.00 hod. do 24,00 hod. a od 00,00 hod. do 7,00 

hod.“ 

      (4)  Úhrada za opatrovateľskú službu sa vypočíta podľa skutočného rozsahu  poskytovaných   

            úkonov v kalendárnom mesiaci v hodinách a odpovedajúcej výšky úhrady. 

      (5)  Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby za kalendárny mesiac,    

            v ktorom sa prijímateľovi opatrovateľská služba poskytuje, najneskôr do 15. dňa   

            nasledujúceho kalendárneho mesiaca prevodom z účtu v peňažnom ústave, poštovou   

            poukážkou na účet mesta alebo v  hotovosti do pokladne mesta, ak zákon o sociálnych   

            službách neustanovuje inak. 

 

III. 

 Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica  č. 7/2016 o sociálnych 

službách, v zmysle Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zostávajú bez zmeny.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách bol schválený Mestským    

    zastupiteľstvom uznesením č. 148/2020, zo dňa 15.12.2020.          .  



2. Dodatok č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách nadobúda právoplatnosť 15.     

    dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta. 

3. Dodatok č. 3 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách nadobúda účinnosť    

    01.01.2021. 

4. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších    

    predpisov bol dodatok zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk     

    od 16.12.2020 do 31.12.2020. 

 

              . 

 

Banská Štiavnica, dňa 16.12.2020 

 

 

                         Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                    primátorka mesta 

 

 

Dodatok č. 3 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 16. 12. 2020  

Dodatok č. 3 zvesený z úradnej tabuli dňa: 31.12. 2020 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 4 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách  
 

 

I. 

Predmet dodatku 
Predmetom Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách 

(ďalej len „VZN“) je zmena častí VZN – Čl. III Prepravná služba 

                                                                                   

 

 II. 

Zmeny v ustanoveniach 
1.    V Čl. III VZN mesta Banská Štiavnica, v ust. § 9 Výška a spôsob úhrady za prepravnú službu sa    

        ruší pôvodný text znenia: 

 

      (1) Výška úhrady Mesta Banská Štiavnica za prepravnú službu poskytovateľovi je: 

 Cena za jednu jazdu  v 

meste Banská Štiavnica 

Cena za km mimo mesta 

Banská Štiavnica 

Občan ŤZP 0,50 € 0,15 € 

Občan s nepriaznivým 

zdravotným stavom 

0,50 € 0,15 € 

Senior nad 62 r. 0,50 € 0,15 € 

Držiteľ preukazu ŤZP 

alebo preukazu ŤZP so 

sprievodcom 

0,50 € 0,15 € 

 

a nahrádza sa textom tohto znenia:  

 

(1) Výška úhrady Mesta Banská Štiavnica za prepravnú službu poskytovateľovi je: 

 Cena za jednu jazdu  v 

meste Banská Štiavnica 

Cena za km mimo mesta 

Banská Štiavnica 

Občan ŤZP 0,70 € 0,20 € 

Občan s nepriaznivým 

zdravotným stavom 

0,70 € 0,20 € 

Senior nad 62 r. 0,70 € 0,20 € 

Držiteľ preukazu ŤZP  

alebo preukazu ŤZP so 

sprievodcom  

0,70 € 0,20 € 

 

 

III. 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica  č. 7/2016 o sociálnych službách, 

v zmysle Dodatku č. 1 až 3 zostávajú bez zmeny.  

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 
1. Dodatok č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách bol schválený      

    Mestským zastupiteľstvom uznesením č. 39/2021 zo dňa 23.06.2021.  

2. Dodatok č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách nadobúda     

    právoplatnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta. 

3. Dodatok č. 4 k VZN mesta Banská Štiavnica č. 7/2016 o sociálnych službách nadobúda účinnosť    

    01.08.2021. 

4. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení   

     neskorších predpisov bol dodatok zverejnený na úradnej tabuli a na webovej stránke mesta   

     www.banskastiavnica.sk od 29. 6. 2021 do 14. 7. 2021.     



 

Banská Štiavnica, dňa 28. 6. 2021 

 

 

                         Mgr. Nadežda Babiaková, v. r. 

                    primátorka mesta 

 

 

 

Dodatok č. 4 vyvesený na úradnej tabuli dňa: 29. 6. 2021 

Dodatok č. 4 zvesený z úradnej tabuli dňa: 14. 7. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


