
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa § 5 
ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 
zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o sociálnych službách“) prijalo dňa 25. júna 2015 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 05/2015, 
ktorým sa mení  a dopĺňa VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby takto: 

1. Čl. I, §1, písm. b VZN sa dopĺňa o bod: 7. komunitného centra. 
2. Za článok VII. a sa vkladá nový článok VII. b nasledovného znenia: 

VII. b  
Komunitné centrum 

 
1. Komunitné centrum fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii: 

a) poskytuje 
- sociálne poradenstvo, 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
- pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, prípadne 
sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, 

b) vykonáva 
- preventívne aktivity, 
-komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu, 

c) zabezpečuje záujmovú činnosť. 
2.  Odborné služby uvádzané v bode 1. sa poskytujú ambulantnou sociálnou službou 

prostredníctvom Komunitného centra Fiľakovo, so sídlom na Námestí Slobody 30 
alebo terénnou formou prostredníctvom terénnej sociálnej práce. 
 

3. Doterajší § 19  sa označuje ako § 20, ktorého znenie je nasledovné: 
Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa 25.06.2015 

Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. zverejnený na úradnej tabuli 
mesta 
od 3. júna 2015 do 25. júna 2015 
 
 
Toto VZN bolo podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z. z. vyvesené na úradnej tabuli  mesta 
od 26. júna 2015 do 10. júla 2015 

 

 

Primátor mesta 

Mgr. Attila Agócs, PhD. 

 

 



K bodu:  
 

Návrh na zmenu a doplnenie VZN č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby 
 
Predkladá: 
Mgr. Ľudmila Svoreňová, prednostka MsÚ 
 
 
Dôvodová správa:  
Komunitné centrum (ďalej KC) sa zriadilo na základe reakcie mesta na výzvu 
Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR a žiadosti o 
zapojenie do Národného projektu Komunitné centrá. Následne na to IA MPSVR SR uzavrela 
s mestom Zmluvu o spolupráci pri implementácii NP KC, ktorý je financovaný z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu v rámci OP ZaSI.  

 Poslaním KC je prostredníctvom poskytovania komplexných, odborných činností 
a iných činností a aktivít prispievať k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených a to 
ako na  individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni a hľadať vhodné formy a programy na riešenie 
zistených sociálnych problémov. KC spolupracuje s organizáciami, ktoré rozširujú jeho 
pôsobnosť. Podporuje vzdelávanie a pomáha tak vytvoriť osobnosti, ktoré nebudú zaťažené 
predsudkami a netolerantným správaním k iným ľudom. KC poskytuje nasledovné služby: 

1. sociálne poradenstvo 
2. komunitnú prácu a komunitnú rehabilitáciu 
3. nízkoprahové programy pre deti a mládež (voľno-časové aktivity vrátane športových 
aktivít) – záujmová činnosť 
4. výchovno – vzdelávacie a aktivizačné služby (predškolská príprava detí, doučovanie 
a pod.) – preventívne aktivity, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a školskú 
dochádzku a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia. 
 Činnosť KC je zameraná najmä na prácu s klientmi, ktorými  sú najmä príslušníci 
marginalizovaných skupín obyvateľstva. 
 V súlade so spomínanou Zmluvou o spolupráci je pre ďalšie fungovanie KC nutné 
požiadať vyšší územný celok o registráciu sociálnej služby podľa zákona o sociálnych 
službách. Keďže doteraz VZN o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby neobsahovalo túto sociálnu službu, pretože mesto ju neposkytovalo, 
navrhujeme rozšíriť rozsah zabezpečovania sociálnych služieb mestom o komunitné centrum 
v zmysle §24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov. 
 

Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 
A) Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 05/2015, ktorým sa mení  
a dopĺňa VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a 
výške úhrad za sociálne služby. 


