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Mesto Vrbové 
 

Mestský úrad, Ulica gen. M. R. Štefánika č. 15/4, 922 03  Vrbové 

 

 

 

 

Návrh dolu uvedeného Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 5/2012 je daný 

verejnosti na pripomienkovanie v súlade s  § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  a zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zneníé 

neskorších predpisov 

 

 
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa :                           10. 05. 2022                                                         

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :               10. 05. 2022                                        

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:         10. 05. 2022                                    

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:       20. 05. 2022                                     

Pripomienky zasielať : 

- písomne na adresu: MsÚ vo Vrbovom, Ul. gen. M.R.Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové 

- elektronicky na adresu : kubik@vrbove.sk 

- osobne na Mestskom úrade vo Vrbovom 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:        23. 05. 2022                     

Schválené všeobecne záväzné nariadenie                                                             

na rokovaní MsZ mesta dňa:                                            25. 05. 2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:        26. 05. 2022                                   

VZN nadobudne účinnosť dňom:                                                                          

 

 

N Á V R H 

 

Dodatok č. 4 

V Š E O B E C N E    Z ÁV Ä Z N ÉH O    N A R I A D E N I A 

č. 5/2012  

 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu 

pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové 
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Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú 

službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 6 a § 11 písm. g) zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku č. 4 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým 

pobytom na území mesta Vrbové. 

 

Čl. I 

 

 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom 

na území mesta Vrbové (ďalej len VZN) sa mení a dopĺňa takto: 

  

 V § 1 časti II. Poskytované sociálne služby sa bod 2 dopĺňa:   a poskytovanie sociálnej 

služby v jedálni. 

 

 Dopĺňa sa § 4 takto: 

 

1. Mesto Vrbové služby jedálne zabezpečuje zmluvne,  dovozom stravy v pracovných 

dňoch, resp. dňoch určených dodávateľom stravy.  

 

2. Stravou sa rozumie obed. 

 

3. Obed sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo 

nepriaznivý zdravotný stav, prípadne dovŕšila dôchodkový vek (ďalej len príjemca 

sociálnej služby) formou osobného odberu alebo donáškou stravy do domácnosti. 

 

4. Príjemca sociálnej služby má nárok na donášku obeda do domácnosti na základe 

rozhodnutia útvaru sociálnych vecí mesta Vrbové o poskytovaní opatrovateľskej služby 

v rozsahu dovoz stravy.  

 

5. Úhrada za donášku obeda je 0,50 EUR na jednu domácnosť a deň. Spôsob úhrady 

upravuje § 2a tohto VZN. 

 

6. Hodnota 1 obeda sa rovná hodnote obeda, ktorá je vyčíslená na zmluve, resp. dodatku 

ku zmluve s dodávateľom stravy a je platná v danom čase. 
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7. Mesto Vrbové poskytuje príspevok na stravu nasledovne:  

 

prijímateľ sociálnej služby     príspevok v EUR / 1 obed 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- osoba v hmotnej núdzi (jednotlivec)      2,00  

- poberateľ invalidného alebo starobného dôchodku 

 v sume max. do výšky 2-násobku životného minima (jednotlivec) 1,50 

- poberateľ invalidného alebo starobného dôchodku 

 v sume max. do výšky 2,5-násobku životného minima (jednotlivec) 1,00 

- poberateľ invalidného alebo starobného dôchodku a spoločne 

 posudzovaná osoba s príjmom v sume max. do výšky 2-násobku  

 životného minima (dvojica)      1,50 

-  poberateľ invalidného alebo starobného dôchodku a spoločne 

 posudzovaná osoba s príjmom v sume max. do výšky 2,5-násobku  

 životného minima (dvojica)      1,00 

 

8. Občan dokladuje svoj status pre účely uvedené v ods. 7 rozhodnutím príslušného 

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o hmotnej núdzi, poberateľ invalidného alebo 

starobného dôchodku aktuálnym výmerom dôchodku zo sociálnej poisťovne. Akúkoľvek 

zmenu je prijímateľ sociálnej služby povinný oznámiť mestu Vrbové do 8 dní odo dňa, 

kedy sa o tejto zmene dozvedel. 

 

9. Počet odobratých obedov s príspevkom mesta nesmie u občana prekročiť počet 

pracovaných dní, resp. počet zabezpečených obedov v období od nadobudnutia účinnosti 

tohto dodatku do konca roku 2022, príp. do ukončenia poberania obedov zo strany 

prijímateľa sociálnej služby, resp. počet zabezpečených obedov v bežnom kalendárnom 

roku.  

 

10. Na príspevok na obed má nárok občan s trvalým pobytom v meste Vrbové, ktorý: 

- je fyzickou osobou uvedenou v čl. I ods. 3 

- predloží doklady uvedené v ods.  8 

- má voči mestu Vrbové vysporiadané všetky záväzky po splatnosti, príp. má písomne 

uznaný záväzok voči mestu s uzatvorenou dohodou o jednorazovom splatení dlhu, príp. o 

splátkach dlhu, resp. je pohľadávka voči tomuto občanovi vymáhaná prostredníctvom 

exekúcie.   

 

 

Čl. II 

Platnosť a účinnosť 

 

 Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu 

pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové bol schválený Mestským 

zastupiteľstvom vo Vrbovom uznesením č. xxxx/IV/2022 zo dňa 25. 05. 2022. Platnosť 

nadobúda podpísaním primátorkou mesta a vyvesením na úradnej tabuli MsÚ po dobu 15 

dní a účinnosť dňom ................... 

 

 

Vo Vrbovom dňa   

 



  Dodatok č. 4 k VZN č. 5/2012 

 

  

 

       Dott. Mgr. Ema Maggiová 

        primátorka mesta 


