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Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny – komisia Mestského 

zastupiteľstva v Levoči  

 

Anna Kravecová, predseda komisie 

 

 

 
                                                                                                     V Levoči dňa 28. 9. 2017 

 

 

P O Z V Á N K A 
 

 V súlade s ustanovením čl. 4 ods. 2 písm. a) rokovacieho poriadku 

komisií Mestského zastupiteľstva v Levoči 

 

zvolávam 

 

zasadnutie Komisie zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, 

 

ktoré sa uskutoční dňa 05.10.2017 (štvrtok) o 14,00 hod. v budove MsÚ, 

Námestie Majstra Pavla 4,  kancelária vedúcej OŠSVaZ, ŠÚ, číslo dverí 4,  

II.poschodie. 

 
 

 

PROGRAM  
 

1. Otvorenie  

2. Prerokovanie návrhu VZN o poskytovaní   sociálnych   služieb   a o spôsobe a výške 

úhrady za poskytnuté sociálne služby na území  mesta   Levoča    
3. Diskusia 

4. Záver. 

 

 

 

 

 

                                             Anna Kravecová 
                                                                                                     predseda komisie 

 

 

Doručí sa: 

- členom komisie 
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MESTO  LEVOČA 
 

Predmet rokovania:    VZN o poskytovaní   sociálnych   služieb   a o spôsobe a výške 

úhrady za poskytnuté sociálne služby na území  mesta   Levoča    

 
 

Pre Komisia  zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny  5.10.2017 

 

Predkladá RNDr. Gabriela Gerčáková, vedúca odd. ŠSvZ, ŠÚ  

 

Spracovateľ: RNDr. Gabriela Gerčáková, vedúca odd.  ŠSvZ, ŠÚ 

 

Návrh na uznesenie: Komisia  zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny odporúča  MR 

schválenie VZN o poskytovaní   sociálnych   služieb   a o spôsobe a 

výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území  mesta   Levoča   

podľa predloženého návrhu. 

 

Termín:  november 2017 

 

Na vedomie: primátor  mesta 

 zástupca  primátora  mesta 

 hlavný  kontrolór  mesta 

 právnik mesta 

 

 

 

V Levoči   26. 09. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

Dôvodová  správa 
 

OŠSVaZ, ŠÚ predkladá návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe  a 

výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča na základe uznesenia MZ 

v Levoči č. 31/52 zo dňa 21.9.2017, ktorým  schválilo začatie legislatívneho procesu zmeny 

VZN mesta č.13/2015 v znení VZN č. 23/2015 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe  

a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území mesta Levoča.  

Tento návrh obsahuje zmenu výšku úhrady za domácu opatrovateľskú službu 

poskytovanú terénnou formou takto: 

 

Zároveň v zmysle § 110z zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 

doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a 

doplnení je poskytovateľ sociálnej služby podľa § 32b (Zariadenie starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa) citovaného zákona povinný do 31. decembra 2017 požiadať o zápis 

do registra poskytovateľov sociálnej služby, ak túto službu poskytoval k 28.2.2017 a bude ju 

naďalej poskytovať aj po uvedenom dátume. K registrácii je potrebné predložiť VZN, ktoré 

definuje takúto sociálnu službu poskytovanú v meste Levoča 

Preto v predloženom návrhu VZN sú ustanovenia o sociálnej službe zameranej na 

zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života t.j. zabezpečenie starostlivosti o dieťa, 

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 vysokej škole, 

pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 

práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. Táto sociálna služba bude od 1.1.2018 vykonávaná 

v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (teraz detské jasle).  

Výška a spôsob  úhrady za služby  v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa zostáva nezmenená oproti cenníku, ktorý schválilo MZ uznesením č.6/53 zo dňa 

26.3.2015. 

 

 

 

 

 

V Levoči   26. 09. 2017                                           RNDr. Gabriela Gerčáková  

vedúca  odd. ŠSvZ, ŠÚ 

 

 
 
 

Výška  dôchodku Úhrada   za  jednu hodinu 
poskytnutej sociálnej služby – 

platné VZN 

Návrh zmeny 

Do    300,00    eur 0,60 € 1,10 € 

od   300,01 – do 400,00  eur 0,90 € 1,40 € 

Nad  400,01    eur 1,00 € 1,50€ 



Zápisnica 

zo zasadnutia sociálnej a  zdravotnej   komisie, 

uskutočnenej dňa 05.10. 2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program:  

1. Otvorenie  komisie 

2. Prejednanie   návrhu    VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške 

úhrady za poskytované sociálne  služby  na území mesta Levoča 

3. Diskusia  

4. Záver  

 

Rokovanie: 

1. Komisiu otvorila a viedla   predsedníčka sociálnej a zdravotnej komisie pani Anna 

Kravecová, ktorá  všetkých privítala 

 

2. Komisia prejednala návrh VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške 

úhrady za poskytované sociálne služby na území mesta  Levoča.     

 

Uznesenie: 

1. Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny odporúča MZ schváliť prejednané 

VZN o poskytovaní  sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytované 

sociálne služby na území mesta Levoča. 

 

            Hlasovanie       za: 5                            proti:  0                      zdržal sa:   0                              

           Termín: ihneď                  Zodpovedný: G. Gerčáková 

          vedúca OŠSVaZ 

3. Diskusia:  Členovia  komisie doporučujú nájsť vhodný spôsob riešenia sociálnej 

situácie  občanov, ktorí  sú odkázaní   na  celodennú starostlivosť v zariadení pre 

seniorov. Predložiť návrh na mestské zastupiteľstvo  a v spolupráci s VÚC Prešov 

nájsť finančné prostriedky (cez projekt)  na zriadenie nového zariadenia pre seniorov v 



meste Levoča. Komisia berie na vedomie požiadavky občanov na poskytovanie 

opatrovateľskej služby a požiadavky na umiestnenie v zariadení pre seniorov.  

 

4. Záver:  Predseda komisie  pani Anna Kravecová   poďakovala  prítomným za účasť. 

 

 

 

                                                                                                        Anna  Kravecová 

                                                                                                        predseda komisie 
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