
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č.5/2017, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Bytča č. 1/2014 o sociálnych službách 
a o úhradách za sociálne služby 

 

   Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č.40/2017 Z.z., ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon 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 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 

 

1.V §2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie: 

    „ d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa.“ 

 

2.Za §5 sa vkladá nový §6, ktorý znie: 

 
„§6 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
(1) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo 

fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa 
sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné 
v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu. 

(2) V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa  
a) poskytujú 

1. bežné úkony starostlivosti o dieťa, 
2. pomoc  pri príprave na školské vyučovanie, 
3. výchova, 

b) zabezpečuje záujmová činnosť. 



(3) Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu 
zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou 
rodiny, sa považujú najmä 

a) choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo 
viac detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až  do troch rokov veku 
najmladších detí. 

(4)Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje terénnou formou 
sociálnej služby. 

(5) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje najviac v rozsahu 30 
po sebe nasledujúcich dní. 

(6) Starostlivosť o dieťa do troch rokov veku alebo šiestich rokov veku, ak je 
dieťaťom s nepriaznivým  zdravotným stavom pri poskytovaní služby v zmysle 
§6 poskytuje opatrovateľ detí a poskytuje sa rodičovi alebo fyzickej osobe, 
ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. 

(7) Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je uvedená 
v prílohe č.1 tohto VZN. 

(8) Príloha č.1 znie: 

Druh sociálnej služby Merná jednotka Výška úhrady 
Prepravná služba           km         * 
Prepravná služba-stojné           1hod.         - 
Opatrovateľská služba           1 hod.   1,20 € 
Odľahčovacia služba           1 hod.   0,38 € 
Pomoc pri osobnej 
starostlivosti o dieťa 

       
           1 hod.  

    
1,70 

*výška úhrady za poskytnutie  prepravnej služby sa  určí  podľa zákona  
č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradach 
 



(9) Úhradu za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa platí prijímateľ služby 
podľa skutočného rozsahu tejto služby za kalendárny mesiac, v ktorom sa služba 
poskytla, najneskôr do 15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.“ 

 

3.   Doterajší §6 sa označuje ako §7. 

4.  §7 sa dopĺňa o odsek 4, ktorý znie: 

(4) „Toto VZN bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 
51 /2017 dňa 25.4.2017 a nadobúda účinnosť dňa 1.6.2017.“ 
 
 

Bc.Miroslav Minárčik 
          primátor 

 

 

 

 

 

 
 


