Informácia o platných VZN v oblasti poskytovania sociálnych služieb
v meste Michalovce.

S účinnosťou od 1.1.2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR 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), pričom týmto zákonom bol zrušený doteraz
platný zákon NR SR. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.
Dôvodom vypracovania novej právnej úpravy zákona bola skutočnosť, že právna úprava
zákona č. 195/1998 Z. z. už dostatočným spôsobom neriešila a neupravovala poskytovanie a
financovanie sociálnych služieb.
Táto zmena legislatívy bola dôvodom na prijatie a schválenie nového Všeobecne záväzného
nariadenia MsZ mesta Michalovce č. 141/2012 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.
Mesto pri realizácii úloh v sociálnej oblasti má spracované a schválené VZN vychádzajú zo
zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, zákona č.
599/2008 o hmotnej núdzi a zákona č. 305/2005 o sociálno právnej ochrane a sociálnej kuratele.
V súčasnom období sú to:
VZN č. 93/2006 ‐ vychádza zo zákona č. 305/2005 o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov a spôsobe realizácie sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.
VZN č. 155/2014 ‐ je nariadením, ktoré ustanovuje postup pri poskytovaní stravovania pre
dôchodcov a zdravotne postihnuté osoby v Meste Michalovce.
VZN č. 161/2014 ‐ je nariadením o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a
výške úhrad za sociálne služby v meste Michalovce.
VZN č. 163/2014 – je nariadením, ktoré ustanovuje postup a základne kritéria pri poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalove.
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