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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Levoča 

č. 2/2018 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7  /2017 

o poskytovaní   sociálnych   služieb   a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne 

služby na území  mesta   Levoča    

 

  

Článok 1 

Nové znenie § 3 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 
1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa so sídlom na ulici Jána 

Francisciho 8, Levoča sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, 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 na vysokej 

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

návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. 

 

2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o 

dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak 

a) nemôže z dôvodov: 

 choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného 

z rodičov, 

 pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na 

základe rozhodnutia súdu, 

 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 

zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie 

dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa zákona č. 305/2005 Z.z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

b) voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo 

odseku 1. 

 

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

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 

b) stravovanie, 

c) výchova. 
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4. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje 

do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. 

 

 

 
Nové znenie  ods. 5. a 6. § 4  

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

dieťaťa 

 
5. Poplatok za bežné úkony starostlivosti o dieťa  a výchovu sa platí i v prípade neprítomnosti 

dieťaťa v zariadení okrem neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti do troch 

rokov veku dieťaťa, ktorá je spôsobená zo strany poskytovateľa – Mesta Levoča (čerpanie 

prevádzkovej dovolenky, technické príčiny). 

 

6. Úhradu za starostlivosť o dieťa - stravné platí občan do 10. dňa príslušného mesiaca podľa 

pracovných dní v mesiaci. Občanovi sa časť úhrady vráti, alebo tento občan časť úhrady 

doplatí podľa skutočného rozsahu starostlivosti do 30. dňa nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v 

Levoči č. 34/49 zo dňa 15.02.2018. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.  

 

               

  

JUDr. Lýdia Budziňáková 

                                                                                              zástupkyňa primátora mesta 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia schváleného VZN: 20.02.2018 

Dátum zvesenia schváleného VZN:  


