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Mesto Spišské Vlachy v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 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 (ďalej len „zákon o sociálnych 
službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia: 
 

Článok I. 
Predmet úpravy 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti  
a) o rozhodovaní o odkázanosti na poskytovania sociálnej služby v jedálni, 
b) o poskytovaní sociálnej služby v jedálni, 
c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni. 

 
2. Toto VZN podrobnejšie upravuje pôsobnosť mesta vo veciach:  

a)   rozhodovania o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v jedálni. 
 

 
Článok II. 

Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu 
1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1/ sa podáva mestu 

Spišské Vlachy cestou Mestského  úradu v Spišských Vlachoch. 
2. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť 

o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie 
sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na 
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať 
žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba. 

3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje 
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba), 
b) dátum narodenia, 
c) adresa pobytu, 
d) rodinný stav, 
e) štátne občianstvo, 
f) druh sociálnej služby. 

4.   Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecne záväzné  
      právne predpisy o správnom konaní.  
5.  Priebeh konania vo veci rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu zabezpečuje mesto  
     Spišské Vlachy Mestského úradu v Spišských Vlachoch, ktorý eviduje a vedie celú  
     spisovú agendu. 
6.  O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto  ako správny orgán primátor mesta 
     v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
7. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze poskytovateľa sociálnej služby poskytovať   
     sociálnu službu, nemá odkladný účinok. 

 
Článok III. 

Povinnosti prijímateľa sociálnej služby 
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť mestu Spišské Vlachy cestou 

Mestského úradu v Spišských Vlachoch do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich 
na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a  poskytovateľovi sociálnej služby zmeny 
v príjmových pomeroch a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady 
za sociálnu službu. 



2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný na výzvu mesta Spišské Vlachy cestou Mestského  
úradu v Spišských Vlachoch osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na 
sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak mesto v písomnej 
výzve neurčí dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, rozhodne 
obec o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento 
následok upozornená. 

3. Fyzická osoba, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby, alebo prijímateľ sociálnej 
služby sú povinní na výzvu mesta Spišské Vlachy cestou Mestského úradu v Spišských 
Vlachoch zúčastniť sa posúdenia zdravotného stavu a opätovného posúdenia zdravotného 
stavu v termíne určenom lekárom. Ak sa fyzické osoby uvedené tohto posúdenia 
nezúčastnia, konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa zastaví, alebo sa rozhodne 
o zániku odkázanosti na sociálnu službu. 

4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný mestu alebo poskytovateľovi sociálnej služby 
oznámiť výšku svojich príjmov a čestným vyhlásením preukázať výšku úspor a hodnotu 
majetku, ohlásiť zmeny vo výške príjmu, úspor a zmeny v hodnote majetku, ktoré sú 
rozhodujúce na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Ak fyzická osoba nesplní túto 
povinnosť, mesto, resp. poskytovateľ sociálnej služby nie je povinné pri určení sumy 
úhrady za sociálnu službu postupovať podľa tohto VZN. 

 
Článok IV. 

       Úhrada za sociálnu službu 
1. Občan (prijímateľ sociálnej služby) je povinný platiť úhradu za poskytovanie:  

a) stravovania v jedálni, 
2. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa svojho príjmu 

a majetku. 
3. Občan si platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu rieši najmä užívaním vlastného 

majetku, správou vlastného majetku alebo prenájmom vlastného majetku. 
4. Na účely úhrady za uvedenú v § 2 ods. 1 sa od príjmu občana odpočítava úhrada za inú 

sociálnu službu, alebo jej časť, ktorú je občan povinný platiť poskytovateľovi inej 
sociálnej služby. 

5. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej 
služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. 

 
Článok V. 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 
1. Mesto Spišské Vlachy ako poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na 

základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 
2. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý 

je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. 
3. Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby mestu Spišské Vlachy cestou Mestského úradu 
v Spišských Vlachoch. 

4. Žiadosť obsahuje : 
a) meno a priezvisko žiadateľa – fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna 

služba, 
b) dátum narodenia a adresa pobytu, 
c) druh sociálnej služby, ktorá sa má poskytovať, 
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, 
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby, 
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy. 



5. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 
službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ 
povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 

6. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby obsahuje 
a) označenie zmluvných strán, 
b) druh poskytovanej sociálnej služby, 
c) vecný rozsah sociálnej služby a formu poskytovania sociálnej služby,  
d) deň začatia poskytovania sociálnej služby, 
e) čas poskytovania sociálnej služby, 
f) miesto poskytovania sociálnej služby, 
g) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,  
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu, 
i) dôvody odstúpenia od zmluvy, 
j) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 ods. 13 zákona o sociálnych 

službách. 
7. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa 

druhu sociálnej služby. 
8. Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť obce ako 

poskytovateľa poskytnúť sociálnu službu sa považuje za splnenú. 
9. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, 

zmenia sa tieto skutočnosti dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
10. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za sociálnu službu podľa tohto 

VZN, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť 
dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 

11. Prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej 
služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota nesmie byť dlhšia 
ako 30 dní. 

12. Mesto Spišské Vlachy ako poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať 
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak 
a) prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, ktoré 
narúšajú občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a 
ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí 
dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť 
dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady, 

b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby podľa ods. 9/ tohto článku, 

c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej 
sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre 
poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu, 

d) mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu. 
Mesto Spišské Vlachy je povinné doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú 
výpoveď s uvedením dôvodu výpovede. Výpovedná lehota je 30 dní. 

Na vzťahy neupravené týmto VZN vo veci poskytovania sociálnej služby sa primerane 
použijú ustanovenia zákona o sociálnych službách. 

 
 
 
 
 



Článok VI. 
         Sociálna služba v jedálni 

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom na 
území obci, ktorá 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
c) dovŕšila vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok. 

 

Článok VII. 
Organizovanie a poskytovanie sociálnej služby v jedálni 

1. Mesto Spišské Vlachy poskytuje sociálnu službu v jedálni (stravovanie) pre dôchodcov 
v zariadení  ZŠ – stredisko školská jedáleň, Komenského 6, Spišské Vlachy, 
                   Reštaurácia NOVA, Martina Nováková, Hviezdoslavova 41, Spišské Vlachy, 
                   Reštaurácia Zlatý Klas, Stanislav Želinský, Hviezdoslavova, Spišské Vlachy. 

2. Úhrada za stravovanie je 
a) pre osobu s príjmom do výšky 1,3 nás. ŽM predstavuje príspevok obce 0,70 Eur 

z celkovej ceny stravného lístka, 
b) pre osobu s príjmom do výšky 1,5 nás. ŽM predstavuje príspevok obce 0,50 Eur 

z celkovej ceny stravného lístka, 
c) pre osobu s príjmom do výšky 2 nás. ŽM predstavuje príspevok obce  0,30 Eur 

z celkovej ceny stravného lístka, 
d) pre osobu s príjmom nad výšku 2 nás. ŹM je plná úhrada ceny stravného lístka zo 

strany fyzickej osoby. 
3. Pokiaľ si fyzická osoba objedná stravovanie u neverejného poskytovateľa a cena 

stravného lístka je vyššia ako cena stravného lístka zabezpečovaná mestom alebo 
organizáciou mesta, rozdiel v cene uhrádza fyzická osoba. 

4. Celková úhrada za poskytovanie stravovania sa zaokrúhľuje na eurocent smerom nadol. 
5. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby v jedálni sa upravia v zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby uzatvorenou medzi poskytovateľom a príjemcom sociálnej služby. 
 

Článok VIII. 
1. Primátor mesta je oprávnený cenovým opatrením zvýšiť úhrady stanovené týmto 

nariadením v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien 
vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému 
kalendárnemu roku.  

2. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia 
výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

3. Pri poskytovaní sociálnych služieb a stanovovaní úhrad za poskytovanú sociálnu službu sa 
primerane použije zákon o sociálnych službách, zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších zmien a doplnkov, zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších 
zmien a doplnkov, zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov, 
zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 
Občiansky zákonník. 

 
 



Článok IX. 
Záverečné ustanovenie 

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom 
zasadnutí dňa 03.05.2011 uznesením MsZ č. 71/VI/2011 toto VZN nadobúda účinnosť dňa 
01.06.2011. 

 

 

 

                                                                                                  ..................................... 
                                                                                                       Ľubomír Fifik 
V Spišských Vlachoch       03.05.2011                                          primátor mesta  

 
 
 
 
 
 
 


