
 

Zápisnica č. 4/2017 

 
zo zasadnutia komisie pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a 

prideľovania nájomných bytov zo dňa 16.10.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program:  

1. Otvorenie  

2. Návrh na zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované    

    v nich  

3. Zmena VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne      

   služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica  

4. Štatút zariadenia starostlivosti  o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle  

5. Žiadosti o pridelenie bytu  

6. Pridelenie bytov  

7. Rôzne  

8. Záver  

 

K bodu č. 1:  
Zasadnutie komisie otvoril a prítomných členov privítal predseda komisie MUDr. Jozef Gembeš.  

 

K bodu č. 2 :  

Mgr. Rastislav Vartiak predložil na zasadnutie komisie návrh na zrušenie VZN č. 51 o 

mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich. 
Mesto Senica má od 1. marca 2011 v zriaďovateľskej pôsobnosti mestské jasle.  Novelou zákona 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá vstúpila do platnosti 1. marca 2017, sú služby 

poskytované v jasliach zaradené medzi sociálne služby a jasle premenované na Zariadenie 

starostlivosti  o deti do troch rokov veku dieťaťa. Z toho dôvodu budú „jasle“ súčasťou VZN č. 48 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytované v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Ustanovenia, ktoré obsahovalo VZN č. 51 a neobsahuje 

ich návrh VZN č. 48, budú súčasťou  štatútu mestských jaslí alebo nového prevádzkového 

poriadku. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici na základe  ust. §6 ods. 1 a ust. § 11 ods. 4 písm. g) zákona  SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych  predpisov 

 

r u š í   t o t o 

 

Všeobecne  záväzné nariadenie 

č. 51 

 

o mestských jasliach a úhradách za služby poskytované v nich 

 

Čl. 7 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 

v Senici. 

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 

10. februára 2011 uzn. č. 1/2011/23. 



3. Doplnenie všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 

20. septembra 2012 uznesením č. 11/2012/349. 

4. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 27. 

júna 2013 uznesením č. 16/2013/484. 

5. Zmenu všeobecne záväzného nariadenia schválilo Mestské zastupiteľstvo v Senici dňa 28. 

apríla 2016 uznesením č. 9MsZ/2016/279. 

Mestské zastupiteľstvo v Senici uznesením č. ............................. na 19. riadnom zasadnutí 

konanom dňa 14. novembra 2017 ruší ku dňu 31.12.2017 toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 

Uznesenie č. 14/2017:  
Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných 

bytov predložený návrh na zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach a úhradách za služby 

poskytované v nich berie na vedomie a odporúča ho predložiť na schválenie v MsR a MsZ. 

 

K bodu č. 3: 

Mgr. Rastislav Vartiak predložil zmenu VZN č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. 

Mestskej rade a Mestskému zastupiteľstvu v Senici je predkladaná zmena Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 

sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica. Uskutočnené zmeny 

vo VZN súvisia s novelou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá je v platnosti 

od 1. 3. 2017.  

V dvanástej časti Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi v čl. 23 mesto zabezpečovalo 

pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu zosúlaďovania rodinného života 

a pracovného života formou terénnej sociálnej služby prostredníctvom opatrovateliek, 

s ktorými má mesto uzatvorený pracovný pomer. V zmysle uvedenej novely môžu túto službu 

poskytovať len opatrovateľky detí s príslušným vzdelaním (§ 84 ods. 10), ktoré súčasné 

opatrovateľky nemajú, lebo primárne poskytujú starostlivosť dospelým osobám. Službu na 

podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života mesto Senica poskytuje 

ambulantnou formou v jasliach, po novom v zariadení starostlivosti  o deti do troch rokov 

veku dieťaťa. Z toho dôvodu odporúčame pôvodnú dvanástu časť s čl. 23 a 24 nahradiť 

novým textom podľa predloženého návrhu. 

 

pôvodné znenie: 

 

DVANÁSTA ČASŤ  

SOCIÁLNE SLUŽBY NA PODPORU RODINY S DEŤMI 

Čl. 23 

Poskytovanie sociálnych služieb na podporu rodiny s deťmi 

 

1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života 

a pracovného života je terénna sociálna služba, ktorá sa poskytuje rodičovi dieťaťa alebo inej 

plnoletej fyzickej osobe, ktorá má zverené dieťa do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou 

rodiny. 

2. Podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je poskytovaná rodičovi 

dieťaťa alebo inej plnoletej fyzickej osobe, ktorá má zverené dieťa do osobnej starostlivosti 

v čase prípravy rodiča alebo inej fyzickej osoby na trh práce a v čase ďalších aktivít 

spojených so vstupom alebo návratom na trh práce 



3. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sa považujú: 

a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z rodičov 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 a viac detí súčasne 

v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí 

4. Sociálna  služba  sa  poskytuje  v  domácnosti  prijímateľa sociálnej služby  v  pracovných  

dňoch   podľa   pracovnej  doby  mesta,  najviac  v  rozsahu  7, 5 hod. denne.  Poskytuje  sa      

prostredníctvom opatrovateliek, s ktorými má mesto uzatvorený pracovný pomer. 

5. Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti 

o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, 

pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa. 

6. Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytuje nepretržite, poskytuje sa táto 

pomoc najviac v rozsahu 30 dní. 

7. Mesto poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi na základe písomnej zmluvy. 

Fyzická osoba, ktorá má záujem o jej poskytovanie, je povinná podať písomnú žiadosť 

o  uzatvorenie  tejto zmluvy. Žiadosť musí  obsahovať údaje v  súlade s § 74 ods. 3 a zmluva 

údaje v súlade s § 74 ods. 7 zákona o sociálnych službách. 

8. Prijímateľ sociálnej služby je  povinný  písomne oznámiť mestu do 8 dní zmeny 

v skutočnostiach  rozhodujúcich na trvanie odkázanosti  na  sociálnu  službu  a  zmeny  

v  príjmových a  majetkových  pomeroch. 

 

Čl. 24 

Výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu 

 

1. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi sa stanovuje vo výške  

0,30 eura za jednu hodinu. 

2. Úhradu  platí  fyzická osoba podľa  skutočného  rozsahu  poskytnutých hodín za 

kalendárny mesiac, v   ktorom  sa  sociálna  služba   poskytla,   najneskôr   do  15. dňa   

nasledujúceho mesiaca.  Možno ju  zaplatiť  priamo v   pokladni  mesta alebo prostredníctvom 

poštovej poukážky. 

3. Podmienky  pre  platenie úhrady pre fyzické osoby sú upravené  v § 73 zákona o sociálnych 

službách a zároveň sú súčasťou zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby. 

 

Mestské zastupiteľstvo v Senici  

v zmysle § 4 ods. 3 písm. g), k), l) a p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 72 ods. 2  

zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov   

vydáva 

zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 48                                                                         

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica 

 

 

 

DVANÁSTA ČASŤ 

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI  

DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA 



 

Čl. 23 

Poskytovanie sociálnej služby 

 

1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na 

podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do 

konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, 

ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe súdu, pripravuje na povolanie 

štúdiom na strednej alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity 

spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

 

2. Do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa prijímajú zdravé deti po 

dovŕšení jedného roku veku dieťaťa. 

 

3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú: 

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 

b) stravovanie 

c) výchova 

 

 

Čl. 24  

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu  
 

1. Úhrada  za  sociálne  služby  poskytované  v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa sa stanovuje nasledovne 

a) celodenná starostlivosť o dieťa – 280 €/mesiac 

b) poldenná starostlivosť o dieťa – 180 €/mesiac 

c) stravovanie – 1,27 €/deň 

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby. 

 

 

ŠESŤNÁSTA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 28 

Záverečné ustanovenia 

 

9. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa .................. 

uznesením č. .............................., nadobúda účinnosť 1. januára 2018. Zmena VZN bola 

zverejnená na úradnej tabuli pred jeho schvaľovaním v MsZ  od ................. do 

.......................... . 

 

 

Uznesenie č. 15/2017:  
Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných 

bytov zmenu VZN č. 48 berie na vedomie bez pripomienok a odporúča predložiť ju na 

schválenie v MsR a MsZ. 

 



K bodu č. 4: 

Mgr. Rastislav Vartiak predložil na zasadnutie komisie Štatút zariadenia starostlivosti  o deti do 

troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle 

 

Š T A T Ú T 

 

ZARIADENIE STAROSTLIVOSTI O DETI 

DO TROCH ROKOV VEKU DIEŤAŤA 

M E S T S K É   J A S L E 

 

 

Čl.1 

Všeobecné ustanovenia 

                                                                                                                                              

1.1 Zriaďovateľ : Mesto Senica zriadilo a prevádzkuje Zariadenie starostlivosti o deti do 

troch veku dieťaťa Mestské jasle (ďalej iba „Mestské jasle“) v súlade s § 32b Zákona č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. 

 

1.2 Predmet činnosti : Zariadenie starostlivosti  o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské 

jasle poskytujú ambulantnou formou službu na podporu zosúlaďovania rodinného 

a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, 

v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené 

do osobnej starostlivosti na základe súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej 

alebo vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom 

alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

 

Čl. 2 

Sídlo a názov zariadenia 

 

2.1.        Sídlo: ul. SNP 784/2, 905 01 Senica 

2.2.        Názov : Zariadenie starostlivosti  o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle 

 

Čl. 3 

Charakter poskytovaných služieb 

 

3.1.        Mestské jasle poskytujú pre maloleté deti : 

               a/  bežné úkony starostlivosti o dieťa, 

               b/  stravovanie 

    c/  výchovu 

 

3.2.         Kapacita zariadenia je 30 detí. 

  

Čl. 4 

Organizácia a prevádzka mestských jaslí 

 

4.1.        Mestské jasle nemajú právnu subjektivitu 

4.2.        Mestské jasle sú organizačnou jednotkou  mesta ako súčasť Mestského úradu  

              v Senici, ktorý ho  riadi  prostredníctvom svojich oddelení. 

4.3. Mestské jasle bezprostredne riadi oddelenie sociálnych vecí, školstva, zdravotníctva,      

              kultúry a športu MsÚ v Senici. 

4.4.        Za prevádzku a chod zariadenia v súlade s platnými normami zodpovedá vedúci        

              zariadenia, ktorý riadi a organizuje prácu v celom zariadení tak, aby sa plynule  



              zabezpečovali všetky úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb pri dodržiavaní  

              maximálnej hospodárnosti.  

4.5.       Štruktúra a počet zamestnancov mestských jaslí je stanovená v Organizačnom   

              poriadku výkonných orgánov mesta Senica. 

4.6.        Mestské jasle sú príjmami a výdavkami napojené na rozpočet mesta schvaľovaný 

              Mestským zastupiteľstvom v Senici. 

4.7.        Mestské jasle sa zriaďujú na dobu neurčitú.      

 

Čl. 5 

Osobitné ustanovenia 

 

5.1      Chod a vnútornú prevádzku zariadenia upravuje Prevádzkový poriadok Mestských jaslí 

           ako vnútorná norma zariadenia. Súčasťou Prevádzkového poriadku je Hygienický         

           režim zariadenia.                                                                                                         

                                                          

Čl. 6 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Štatút Mestských jaslí bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva  v 

            Senici  č. ................... . 

6.2.      Štatút Mestských jaslí nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2018. 

 

Uznesenie č. 16/2017:  
Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných 

bytov Štatút zariadenia starostlivosti  o deti do troch rokov veku dieťaťa Mestské jasle berie 

na vedomie bez pripomienok a odporúča predložiť ju na schválenie v MsR a MsZ. 

 

K bodu č. 5: 
Na zasadnutie komisie bol predložený zoznam žiadateľov o pridelenie bytu za mesiace august a 

september 2017 ( príloha č 1).  

 

Uznesenie č. 17/2017:  
Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných 

bytov schvaľuje zoznam žiadateľov o pridelenie bytu august a september 2017 podľa prílohy č. 1. 

 

K bodu č. 6: 
Na zasadnutie komisie bol predložený zoznam žiadateľov o pridelenie bytu, ktorým bol od 

01.09.2017 a od 01.10.2017 pridelený mestský nájomný byt ( príloha č 2).  

 

Uznesenie č. 18/2017:  
Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných 

bytov berie na vedomie zoznam žiadateľov o pridelenie bytu, ktorým bol od 01.09.2017 a od 

01.10.2017 pridelený mestský nájomný byt ( príloha č 2). 

 

K bodu č. 7: 

Mgr. Rastislav Vartiak informoval členov komisie o pripravovanom podujatí Deň sociálnych 

pracovníkov, na ktorom Mesto Senica prvýkrát ocení pracovníkov zamestnaných, resp. 

aktivistov pôsobiacich v sociálnej oblasti na území mesta Senica ako poďakovanie tým, ktorí 

vnímajú svoju ťažkú a zodpovednú prácu o niečo viac ako svoje povolanie alebo obetavo 

dlhoročne vykonávajú svoju činnosť vo svojom voľnom čase. Predložil aj zoznam sociálnych 

pracovníkov navrhnutých na ocenenie. 

 



Uznesenie č. 19/2017:  

Komisia pre sociálnu, zdravotnú a bytovú oblasť, koordináciu prevodu a prideľovania nájomných 

bytov berie na vedomie zoznam pracovníkov zamestnaných, resp. aktivistov pôsobiacich v 

sociálnej oblasti na území mesta Senica navrhnutých na ocenenie (príloha č 3). 

 

Na zasadnutí komisie bolo pri schvaľovaní uznesenia č. 14/2017, č. 15/2017, č. 16/2017, č. 

17/2017, č. 18/2017 a č. 19/2017 prítomných 6 členov z celkového počtu 9. 

 

Hlasovanie prebehlo nasledovne:  

ZA = 6  

PROTI = 0  

ZDRŽAL SA HLASOVANIA = 0 

 

K bodu č. 8:  
Predseda komisie MUDr. Jozef Gembeš poďakoval všetkým členom za účasť a zasadnutie 

komisie ukončil. 

 

 

 

 

 

V Senici, dňa 23.10.2017                                                        Vypracoval: Mgr. Rastislav Vartiak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1  

Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu za mesiace august a september 2017: 

 

1. Polakovičová Ľ., Senica 

2. Horvátová M., Senica 

3. Kozaitek I., Senica 

4. Mihok V., Senica 

5. Španka B., Senica 

6. Smák R., Cífer 

7. Matiašková E., Senica 

8. Kaňa J., Senica 

9. Danihel P., Senica 

10. Macejka J., Brezová p. Bradlom 

11. Balážová S., Senica 

12. Morávková J., Senica 

13. Vašek M., Dojč 

14. Tomašovič J., Senica 

15. Koleňáková D., Senica 

16. Slovík L., Senica 

17. Hlušek L., Senica 

18. Ferenčík M., Senica 

19. Slobodová Ľ., Senica 

20. Dobišová D., Koválov 

21. Hološková V., Senica 

22. Koneval T., Senica 

23. Ozimý J., Senica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2  

Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu, ktorým bol od 01.09.2017 a od 01.10.2017 pridelený 

mestský nájomný byt: 

 

1. Mihok M., Senica 

2. Vojtek M., Senica 

3. Hrázský M., Senica 

4. Drinka M., Senica 

5. Kadlečíková A., Senica 

6. Španka B., Senica 

7. Horváth J., Senica 

8. Zeman M., Jablonica 

9. Hnátová V., Senica 

10. Valent M., Senica 

11. Mihok V., Senica 

12. Danihel P., Senica 

13. Blanárik E., Senica 

14. Slobodová Ľ., Senica 

15. Pavlovičová A., Jablonica 

16. Marek P., Senica 

17. Polakovičová Ľ., Senica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3  

Zoznam pracovníkov zamestnaných, resp. aktivistov pôsobiacich v sociálnej oblasti na území 

mesta Senica navrhnutých na ocenenie: 

 

Viera Bzdúšková 

Jarmila Fabiánová 

Štefánia Hrnčiriková 

Vincent Ivan 

Anna Klimková 

Marta Kralčáková 

Emília Morávková 

Margita Múčková 

Veronika Rácová 

Eva Špánková 

Oľga Ulehlová 

Helena Zacharová 


