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Dôvodová správa

k návrhu VZN č. 13/2012

Predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 13/2012, mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych službách
a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín schválené Mestským
zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 25.6.2009 uznesením č. 471, novelizované VZN č. 11/2009
schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.10.2009 uznesením č. 518, VZN č.4/2011
schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 19.05.2011 uznesením č. 48, VZN č. 4/2012
schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 29.05.2012 uznesením č. 453
Dňa 29.6.2012 nadobudol účinnosť zákon NRSR č. 185/2012 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon 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 v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „ zákon“)
V tejto novele sa ruší povinnosť verejného poskytovateľa stanoviť výšku úhrady za
poskytované sociálne služby najmenej vo výške 50 % ekonomicky oprávnených nákladov
spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby.
Dňa 29.5.2012 MsZ uznesením č. 453 schválilo novelu VZN č. 7/2009 o výške úhrad za
poskytované sociálne služby súlade s vtedy platnými predpismi.
Od 1.3.2012 je zmenený systém financovania pobytových sociálnych služieb a to dotáciou
z MPSVaR. Na každé lôžko v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby je výška
dotácie 320 euro na mesiac.
Na základe vyššie uvedeného navrhujem upraviť poplatky za poskytované sociálne služby
na úroveň poplatkov pred 1.7.2012, nakoľko sa poplatky zvyšovali aj v roku 2011.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti žiadame navrhované VZN schváliť.

Mesto Trenčín na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a podľa § 6 ods.1 a § 4 ods.3, písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom 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
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 13 /2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 7/2009
o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovacej
pôsobnosti Mesta Trenčín
VZN č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V článku 17 ods.2 znie nasledovne:

V ZOS sa poskytujú:
a) odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
b) obslužné činnosti:
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
c) ďalšie činnosti:
1. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí
2. Článok 19 znie:
Článok 19
Výška, rozsah a spôsob úhrady za poskytované služby v ZOS

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby v súlade s týmto VZN.
2. Suma úhrady za sociálne služby v ZOS obsahuje sumy úhrad za nasledovné činnosti:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) ošetrovateľská starostlivosť,
c) ubytovanie,
d) stravovanie,
e) ďalšie obslužné činnosti - pranie, žehlenie a údržba osobnej bielizne a šatstva,
f) sprievod
3. Prijímateľ sociálnej služby v ZOS, v zmysle § 72 zákona o sociálnych službách, neplatí
úhradu za odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti i v čase jeho neprítomnosti, okrem
úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou
osobou a prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.
4. Za prerušenie poskytovania sociálnych služieb v ZOS pre účely tohto VZN sa považuje
výlučne:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení

b) prerušenie poskytovania sociálnych služieb na vlastnú žiadosť prijímateľa bez
uvedenia dôvodu najviac 28 dní v kalendárnom roku, vo výnimočných prípadoch
najviac 42 dní v kalendárnom roku
c) z iného povoleného dôvodu, ako je uvedené v písm. a) a b) tohto bodu, ak ho uzná
štatutárny zástupca
5. Ak prijímateľ sociálnej služby nevyužíva sociálne služby v ZOS najmenej 30 dní nepretržite
( s výnimkou poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotnom zariadení), zriaďovateľ
bude postupovať podľa §80 písm. c) ods.2 zákona o sociálnych službách.
6. Prijímateľ sociálnej služby v ZOS je povinný zaplatiť úhradu za poskytnuté služby do 20.
dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
3 . Dopĺňa sa článok 19a, ktorý znie:
Článok 19a
Spôsob určenia úhrady za ubytovanie
1. Ubytovaním pre účely tohto VZN sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej miestnosti
alebo jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných
plnení spojených s ubytovaním
Na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou sa poskytuje bývanie v izbách typu A –
menšia, typu B – samostatná , typu C- väčšia a typu A so samostatnou chodbičkou.
Na týždennom pobyte a nepretržitej prevádzke užívajú 1 izbu dvaja klienti.
Pri zabezpečení nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby na celoročnom pobyte užívajú jednu izbu dvaja až traja klienti.
2. Na účely určenia úhrady za bývanie sa považuje :
a) príslušenstvo obytnej miestnosti predsieň, WC, sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej
miestnosti alebo ak sú k nej priamo priľahlé
b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti (rozvody
elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické
zariadenie)
c) vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo
d) vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, chladnička, zrkadlo,
umývadlo, záchodová misa, sprchovací kút
e) spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica,
práčovňa
f) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, užívanie
výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka vody, odvádzanie
odpadových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, odvoz splaškov a čistenie žúmp, vybavenie
spoločnou televíznou anténou a rozhlasovou anténou.
3. Úhrada za ubytovanie sa určuje ako 30-násobok výšky dennej úhrady za ubytovanie
V prípade, že jednu izbu na celoročnom pobyte s opatrovateľskou službou užívajú dvaja,
resp. traja prijímatelia sociálnej služby sa výška úhrady za ubytovanie delí rovnakým
pomerom na každého prijímateľa sociálnej služby. Úhradu za ubytovanie platí prijímateľ
sociálnej služby v plnej výške aj za dni neprítomnosti v ZOS.
4. Pri nástupe alebo ukončení poskytovania sociálnej služby v ZOS počas kalendárneho
mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu (alebo ukončenia) pomernú časť
podľa počtu dní, počas ktorých sa prijímateľovi poskytuje sociálna služba.
5. Výška úhrady za ubytovanie je stanovená v prílohe č. 2 tohto VZN.

4 . Dopĺňa sa článok 19 b, ktorý znie:
Článok 19b
Spôsob určenia úhrady za stravovanie
1. Stravovanie je zabezpečované dovozom stravy od iných právnických osôb. Prijímateľom
sociálnej služby v ZOS sa poskytuje obed, resp. celodenné stravovanie - raňajky, desiata,
obed, olovrant, večera, druhá večera pre DIA diétu. Stravovanie sa poskytuje v súlade so
zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav klientov a podľa určených
stravných jednotiek. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
2. Výška úhrady za stravovanie
v kalendárnom mesiaci.

sa určuje

podľa počtu skutočne odobratých jedál

3. Výška úhrady za celodennú stravu, resp. obed je stanovená v prílohe č. 2 tohto VZN.
5. Dopĺňa sa článok 19c, ktorý znie:
Článok 19c
Spôsob určenia úhrady za odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti

1. Za ďalšie obslužné činnosti pre účely úhrad tohto VZN sa rozumie upratovanie, pranie,
žehlenie, mangľovanie a údržba bielizne a šatstva.

2. Za odborné činnosti pre účely úhrad tohto VZN sa rozumie :
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
b) ošetrovateľská starostlivosť
3. Prijímateľ sociálnej služby počas dní neprítomnosti v ZOS neplatí úhradu za odborné
činnosti a ďalšie obslužné činnosti.“

4. Výška úhrady za odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti je stanovená v prílohe č. 2
tohto VZN.
6.Celá ôsma časť (články 22-26) sa mení nasledovne:
ČASŤ ÔSMA
Článok 22
Rozsah poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov
1. V zariadení pre seniorov (ďalej len ZPS) sa poskytujú:
a) odborné činnosti:
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
b) obslužné činnosti:
1. ubytovanie,
2. stravovanie,
3. ďalšie obslužné činnosti: upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

c) ďalšie činnosti:
1. poskytovanie osobného vybavenia,
2. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí,
3. zabezpečenie záujmovej činnosti.
2. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby, ktoré sa
poskytujú prijímateľovi sociálnej služby, ak si ich nemôže zabezpečiť sám. Nevyhnutné ošatenie
a obuv sa poskytuje v rozsahu potrebnom na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Za nevyhnutné
ošatenie a obuv sa považuje aj použité ošatenie a obuv.
Článok 23
Stravovanie a ubytovanie v zariadení pre seniorov
1. Stravovanie v ZPS je zabezpečované dodávateľským spôsobom od iných právnických osôb.
2. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá, pri diabetickej
diéte tri vedľajšie jedlá. V ZPS sa poskytujú diéty: racionálna, šetriaca, diabetická a bezlepková.
Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
3. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS zaradený v I. až IV. stupni odkázanosti môže odoberať obedy
alebo celodennú stravu. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS zaradený v V. a VI. stupni odkázanosti je
povinný odoberať celodennú stravu.
4. Výška úhrady za stravovanie je stanovená v prílohe č. 3.
5. Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom,
užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním.
6. Na účely určenia úhrady za ubytovanie sa považuje:
a) príslušenstvo obytnej miestnosti - predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, WC, kúpeľňa,
kúpeľňový kút, alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú k nej priamo
priľahlé,
b) prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod
elektrickej energie, rozvod vody, odvádzanie odpadových vôd a hygienické zariadenie,
c) vybavenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti najmä lôžko, stôl, stolička,
skriňa, svietidlá, záclona, zrkadlo, umývadlo, záchodová misa, vaňa, príp. sprchovací kút,
d) spoločné priestory, najmä spoločenské miestnosti, jedáleň, chodba, schodište, práčovňa,
e) vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona,
f) vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody, užívanie
výťahu, dodávka elektrickej energie, odvádzanie odpadových vôd, vybavenie zariadenia spoločnou
televíznou anténou.
7. Výška úhrady za ubytovanie sa určuje podľa m2 obývanej plochy. Suma za 1 m2 je 0,16 €. Cenník
ubytovania je uvedený v prílohe č. 3.
8. Úhradu za odber elektrickej energie platí prijímateľ sociálnej služby podľa zmluvného vzťahu
s dodávateľom v plnej výške.
9. Ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, tak
sa úhrada za ubytovanie znižuje na deň na prijímateľa o sumu uvedenú v prílohe č. 3.
10. V prípade neobsadenia dvojlôžkovej izby žiadateľmi o sociálnu službu zo zoznamu dvojíc, bude
izba obsadená dvoma žiadateľmi zo zoznamu jednotlivcov. Ak takto oslovený žiadateľ odmietne
nástup, bude zo zoznamu žiadateľov vyradený.

11. V prípade ukončenia poskytovania sociálnej služby v ZPS z akýchkoľvek dôvodov jedného
z manželských alebo partnerských dvojíc, nemôže zostať jednotlivec naďalej v dvojlôžkovom byte.
Uvoľnené lôžko bude ponúknuté žiadateľom o sociálnu službu v ZPS.
Článok 24
Výška úhrady za odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti
1. Za ďalšie obslužné činnosti pre účely tohto VZN sa rozumie upratovanie, pranie, žehlenie
a údržba bielizne a šatstva.
2. Za odborné činnosti pre účely tohto VZN sa rozumie:
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
b) ošetrovateľská starostlivosť.
3. Prijímateľ sociálnej služby zaradený v I. stupni odkázanosti nie je odkázaný na pomoc inej
fyzickej osoby a teda neplatí úhradu za odborné činnosti. Výška úhrady za ďalšie obslužné činnosti
je uvedené v prílohe č. 3.
4. Výška úhrady za odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti pre prijímateľa sociálnej služby
zaradeného v II. až VI. stupni odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, je uvedená v prílohe č. 3.
Článok 25
Nadštandardné služby
1. Za nadštandardné služby sa považujú:
a) poplatok za každú očistu priestorov zariadenia spôsobenú úmyselne prijímateľom sociálnej
služby (napr. znečistenie pod vplyvom alkoholu, pľuvanie, močenie, stolica ...) - 4 €,
b) poplatok za každé pranie šatstva klienta, ktoré bolo zašpinené z dôvodu požitia alkoholu a iných
omamných látok - 4 €,
c) poplatok za každú očistu prijímateľa sociálnej služby z dôvodu požitia alkoholu a iných
omamných látok - 4 €,
d) každý sprievod do zdravotníckeho zariadenia, s výnimkou úrazu alebo akútneho stavu:
da) na území mesta Trenčín - 2 €/deň,
db) mimo územia mesta Trenčín - 5 €/deň.
Článok 26
Spôsob určenia úhrad
1. Prijímateľ sociálnej služby v ZPS platí úhradu za:
a) stravovanie,
b) ubytovanie,
c) odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti,
d) nadštandardné služby.
2. Výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu skutočne odobratých jedál v kalendárnom
mesiaci.
3. Úhrada za ubytovanie v kalendárnom mesiaci na prijímateľa sociálnej služby sa určí ako 30násobok výšky dennej úhrady za ubytovanie.

4. Úhrada za odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti v kalendárnom mesiaci na prijímateľa
sociálnej služby sa určí ako 30-násobok výšky dennej úhrady za odborné a ďalšie obslužné činnosti.
5. Úhradu za sociálnu službu v ZPS platí prijímateľ sociálnej služby do 20. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca. Pri nástupe alebo ukončení poskytovania sociálnej služby v ZPS počas
kalendárneho mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa nástupu (alebo ukončenia) pomernú
časť podľa počtu dní, počas ktorých sa prijímateľovi poskytuje sociálna služba.
6. Za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v ZPS platí prijímateľ sociálnej služby úhradu za
ubytovanie v plnej výške. Úhradu za stravu, odborné činnosti a ďalšie obslužné činnosti prijímateľ
sociálnej služby pri prerušení starostlivosti neplatí.
7. Za prerušenie poskytovania starostlivosti v ZPS sa považuje:
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,
b) prerušenie starostlivosti - na žiadosť prijímateľa najviac 28 dní v kalendárnom roku, vo
výnimočných prípadoch najviac 42 dní v kalendárnom roku,
c) z iného povoleného dôvodu ako je uvedené v písm. a) a b) tohto bodu, ak ho uzná štatutárny
zástupca.
8. Ak prijímateľ sociálnej služby nevyužíva sociálne služby v ZPS najmenej 30 dní nepretržite
(s výnimkou poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení), zriaďovateľ bude
postupovať podľa § 80 písm. c) ods. 2 zákona o sociálnych službách.
7. Príloha č.2 k VZN znie:
Príloha č.2 k VZN č.7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín

Ubytovanie v ZOS – CP typ A

Merná
jednotka
osoba / deň

Výška
úhrady v €
3,45

2.

Ubytovanie v ZOS – CP typ B

osoba / deň

3,78

3.

Ubytovanie v ZOS – CP typ C

osoba / deň

4,18

4.

Ubytovanie v ZOS – CP chodbička k bunke typu A

osoba / mesiac

7,00

5.

Ubytovanie ZOS nepretržitá prevádzka

osoba / deň

2,30

6.

Ubytovanie ZOS týždenný pobyt

osoba / deň

2,30

7.

Ubytovanie v ZNB – typ A

osoba / deň

3,45

8.

Ubytovanie v ZNB – typ B

osoba / deň

3,78

9.

Ubytovanie v ZNB – typ C

osoba / deň

4,18

10.

Ubytovanie v ZNB – chodbička k bunke typu A

osoba / mesiac

7,00

11.

Celodenná strava ZOS nepretržitá prevádzka

osoba / deň

5,00

12.

Celodenná strava ZOS týždenný pobyt

osoba / deň

5,00

13.

Celodenná strava denný stacionár

osoba / deň

5,00

14.

Prepravná služba

1 km

0,50

15.

Prepravná služba stojné

1 hod

2,00

16.

Poplatok za neuskutočnenú jazdu

17.

Donáška (dovoz) jedla

18.

Odborné a ďalšie obslužné činnosti ZOS CP – 1.- 2.

p. č.

Názov a krátke opísanie sociálnej služby

1.

3,00
1 obed

0,60

osoba / deň

0,40

stupeň odkázanosti
osoba / deň

23.

Odborné a ďalšie obslužné činnosti ZOS CP – 3.– 4.
stupeň odkázanosti
Odborné a ďalšie obslužné činnosti ZOS CP – 5.– 6.
stupeň odkázanosti
Odborné a ďalšie obslužné činnosti ZOS nepretržitá
prevádzka
Odborné a ďalšie obslužné činnosti ZOS týždenný
pobyt
Odborné a ďalšie obslužné činnosti denný stacionár

24.

19.
20.

osoba / deň

0,55
0,70

osoba / deň

2,70

osoba / deň

2,00

osoba / deň

2,00

Obedy CP, DS

obed / deň

1,93

25.

Sprievod na území mesta Trenčín

osoba / deň

2,00

26.

Sprievod mimo územia mesta Trenčín

osoba / deň

5,00

27.

Poplatok za pobyt v nocľahárni

osoba / noc

0,50

21.
22.

Použité skratky
ZOS – Zariadenie opatrovateľskej služby
ZNB – Zariadenie núdzového bývania
CP – celoročný pobyt
DS – denný stacionár
8. Príloha č.3 k VZN znie:
Príloha č. 3 k VZN č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín - Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičková 10, Trenčín
Názov a krátke opísanie sociálnej služby

Merná
jednotka
obed/deň
osoba/deň

Výška
úhrady v €
1,93
5,00

Stravovanie

Obed
Celodenná strava

Ubytovanie

Typ A - 29 m2
Typ B - 31 m2
Typ C - 38 m2 (izbu obýva 1 prijímateľ soc.služby)
Typ C/2 - 19 m2 (izbu obývajú 2 prijímatelia
soc.služby)
Typ D - 40 m2 (izbu obýva 1 prijímateľ soc.služby)
Typ D/2 - 20 m2
(izbu obývajú 2 prijímatelia
soc.služby)
Typ E - 41 m2 (izbu obýva 1 prijímateľ soc.služby)
Typ E/2 - 20,5 m2 (izbu obývajú 2 prijímatelia
soc.služby)

osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň

4,64
4,96
6,08
3,04

osoba / deň
osoba / deň

6,40
3,20

osoba / deň
osoba / deň

6,56
3,28

I. stupeň odkázanosti
II. stupeň odkázanosti
III. stupeň odkázanosti
IV. stupeň odkázanosti
V. - VI. stupeň odkázanosti

osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň

0,30
0,47
0,54
0,61
0,68

Merač el. energie

osoba / deň

0,42

Odborné a ďalšie
obslužné činnosti

Elektrická energia

9. V článku 28 sa dopĺňa ods. 8, ktorý znie:
8. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.13/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne
dňa 12.12.2012 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta

