- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 4.7.2018 uznesením č.1502, účinnosť: 1.8.2018,
okrem článkov 24a,24b,24c a prílohy č. 6, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2018
Mesto Trenčín na základe samosprávnej 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 a 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 Mesta Trenčín č. 4//2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách
za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Trenčín sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. V článku 1 ods. 1 sa dopĺňa písm. d) s nasledovným textom: “Dovoz obedov ako služba nad rámec
zákona o sociálnych službách“
2. V článku 1 ods. 2 prvá veta znie nasledovne: „ Mesto Trenčín zabezpečuje a poskytuje tieto druhy
sociálnych služieb:“
3. V článku 1 ods.2, písm. a) sa dopĺňa bod 3: „3. terénna sociálna služba krízovej intervencie“
4. V článku 1 ods.2 sa dopĺňa písm. d), ktorého text je nasledovný :
d) Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi::
1.sociálne služby na podporu zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života
poskytované v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“
a písm. e), ktoré znie nasledovne : e) služby nad rámec zákona o sociálnych službách
1. Dovoz obedov“
5. V článku 4 ods.1 sa dopĺňa písm. i a písm. a) sa mení nasledovne :
„a) v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa“
i) dovoz obedov“
6. V článku 6 ods.1 sa nakoniec dopĺňa slovné spojenie: „sociálne služby v zariadení starostlivosti
o deti do troch rokov veku dieťaťa a dovoz obedov“
7. V článku 7 ods.2 prvá veta znie nasledovne:“ V nízkoprahovom dennom centre sa poskytuje
sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej životnej situácií, ktorá je ohrozená sociálnym
vylúčením alebo má obmedzené schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje
problémy“
8. V článku 7 ods.3 sa mení nasledovne: „ Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za poskytovanú
sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre.“ Zároveň sa vypúšťa ods.4.
9. V článku 8 ods.5 sa mení nasledovne: „ Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za
poskytovanú sociálnu službu v nocľahárni podľa prílohy č. 5 tohto VZN.“
10. Vkladá sa článok 8a s nasledovným textom:
„Článok 8a
Terénna sociálna služba krízovej intervencie
1. Mesto Trenčín poskytuje túto sociálnu službu terénnou formou v prirodzenom sociálnom
alebo domácom prostredí.

2. Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej
sociálnej situácii, čo je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej
schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a to z dôvodu:
a) že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových
škodlivých činností,
c) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
d) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb, alebo
e) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby,
f) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.
3. Obsahom je činnosť zameraná na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti a
činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho
poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín.
4. Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa v meste Trenčín poskytuje
pracovných dňoch.

bezodplatne, v

11. V článku 12 sa ruší ods.6 a ods.7, pôvodný ods.8 a 9 sa prečísluje na ods.6 a ods.7.
12. V článku 15 ods.2 znie nasledovne:“ Sociálna služba v ZOS sa poskytuje ako celoročná sociálna
služba
a) Na oddelení s nepretržitou prevádzkou
b) Na oddelení s opatrovateľskou službou
13. V článku 21 sa doplní ods.8 s nasledovným textom: „Ak žiadateľ odmietne nástup do ZOS a ZPS
potom, čo mu bol podľa poradia nástup ponúknutý, jeho žiadosť sa zaradí na posledné miesto
zoznamu žiadateľov o poskytnutie tejto sociálnej služby k uvedenému dátumu.“
14. V článku 23 ods.2 sa na konci vety pridá slovné spojenie: „ na území mesta Trenčín.“
15. Doplní sa článok 24a, 24b, 24c a 24d s nasledovným textom:
„ Článok 24a
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
1.
Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. poskytujú sociálnu službu v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku v Detských jasliach, ul. 28.októbra č. 7 v Trenčíne (
ďalej len „ detské jasle).
2.

Sociálna služba sa poskytuje ako ambulantná sociálna služba v pracovných dňoch.

3. V detských jasliach 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( ďalej len „prijímateľ“). Sociálna služba sa poskytuje do 31. augusta
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa..

4.V detských jasliach sa poskytujú:
a)
bežné úkony starostlivosti o dieťa:
vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činností primeraných veku dieťaťa a zdravotnému
stavu dieťaťa podľa jeho individuálnych potrieb a schopností s cieľom rozvíjať schopnosti
dieťaťa, osobnosť dieťaťa, osvojovanie návykov a jeho socializáciu
b)
stravovanie
c)
výchova: pestovanie a rozvoj slovného prejavu a komunikácie, rozvíjanie pohybovej
kultúry, podpora fyzickej aktivity, podpora motoriky
Článok 24b
Podmienky prijatia dieťaťa do detských jaslí
1. Do detských jaslí môže byť prijaté dieťa vo veku od jedného roka života na základe žiadosti
rodiča, alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu.
2. Pred nástupom dieťaťa do detských jaslí prijímateľ vyplniť evidenčný list dieťaťa. Súčasťou
tohto evidenčného listu je lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie staršie ako 14
kalendárnych dní preukazujúce, že je možné dieťa umiestniť v kolektíve, resp. nemá nariadenú
karanténu.
Článok 24c
Spôsob určenia úhrady za starostlivosť v detských jasliach
1. Podmienky a dĺžku poskytovanej služby v detských jasliach, výšku a spôsob úhrady za
poskytované služby upravuje zmluva o poskytovaní tejto sociálnej služby.
2. Mesačná úhrada za poskytované služby je určená na základe dennej dochádzky do
zariadenia a počtu skutočne odobratých jedál.
3.

Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti a obslužné činnosti.

4.
V prípade neprítomnosti dieťaťa prijímateľ platí poplatok vo výške 100 % z úhrady
vecných plnení spojených s poskytovaním sociálnej služby v detských jasliach.
5. Úhradu za starostlivosť v detských jasliach platí prijímateľ bezhotovostným prevodom,
poštovou poukážkou, vkladom v hotovosti na bankový účet poskytovateľa sociálnej služby do
20. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola služba poskytnutá.
6. Výška úhrady za poskytované sociálne služby a za stravovanie je stanovená v prílohe č. 6
tohto VZN.
Článok 24d
Dovoz obedov
1. V rámci sociálnej politiky Mesta Trenčín sa poskytuje služba dovoz obedov do domácnosti
ako služba nad rámec zákona o sociálnych službách.
2. Dovoz obedov na území mesta Trenčín sa poskytuje v závislosti od kapacitných
a organizačných možností poskytovateľa tejto služby fyzickej osobe s trvalým pobytom na území
mesta Trenčín, ktorá
a)
dovŕšila dôchodkový vek
b)
má ťažké zdravotné postihnutie, alebo
c)
pre svoj nepriaznivý zdravotný stav si nemôže zabezpečiť základné životné potreby.
3.Nepriaznivý zdravotný stav alebo ťažké zdravotné postihnutie je žiadateľ o dovoz obedov
povinný preukázať potvrdením od ošetrujúceho lekára.
4. Výška úhrady za dovoz obedov je stanovená v prílohe č. 7 tohto VZN.“

16. V článku 25 ods.2-5 znejú: .
„2.Mesto Trenčín má zriadené tieto denné centrá:
a) Denné centrum Sihoť so sídlom: Ul. Osvienčimská 3, Trenčín
b) Denné centrá seniorov (bývalé mestské kluby dôchodcov v mestských častiach):
1. mesto – Stred
2. Dlhé Hony 3. Záblatie
4. Zlatovce
5. Istebník
6. Kubra
7. Kubrica
8. Opatová
3. V Dennom centre Sihoť sa najmä:
a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť,
V ostatných denných centrách seniorov sa zabezpečuje najmä záujmová činnosť.
4.Jednotlivé denné centrá sú organizačne začlenené pod Denné centrum Sihoť (Ul. Osvienčimská 3,
Trenčín), ktoré je súčasťou Útvaru sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne.
5. Postavenie a pôsobnosť Denného centra Sihoť mesta Trenčín a ostatných denných centier upravuje
interná smernica (Štatút denných centier mesta Trenčín), kde sú definované podmienky vzniku a zániku
denného centra, práva a povinnosti členov, podmienky zriadenia samosprávy denného centra, spôsob
hospodárenia , financovania a pod.“
17. V článku 26 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie:
„5.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 3/2011 o poskytovaní starostlivosti v detských
jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach sa ruší dňom 1.9.2018.“
18.V článku 26 sa dopĺňa ods.6 s nasledovným textom:
„6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v
Trenčíne dňa 4.7.2018 a nadobúda účinnosť 1.8.2018, okrem článkov 24a,24b,24c a prílohy č. 6, ktoré
nadobúdajú účinnosť dňom 1.9.2018.“
19 .Príloha č.3 znie:
Príloha č. 3 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín
Opatrovateľská služba, dovoz obedov
Časové
pásmo

Čas poskytovania opatrovateľskej služby

Merná jednotka

Sadzba
€

I.

07.00-16.00 hod.

Hodina

1,60

II.

16.00-22.00 hod.

Hodina

2,50

III.

22.00-07.00 hod.

Hodina

3,50

Merná

Výška

jednotka

sadzby €

1 obed

0,60

Názov a krátke opísanie sociálnej služby
Donáška (dovoz) jedla – obeda

20. Do textu VZN sa dopĺňa nová Príloha č. 5, ktorá znie:
Príloha č. 5 k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Nocľaháreň

Výška

p. č.

Názov a krátke opísanie sociálnej služby

1.

Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nachádza
v hmotnej núdzi a je poberateľom dávky v hmotnej núdzi

0,50

2.

Poskytnutie sociálnej služby prijímateľovi, ktorý sa nenachádza
v hmotnej núdzi a nie je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, má iný
príjem

1,00

3.

Pranie šatstva a bielizne . 1 dávka

0,20

úhrady v €

21. Do textu VZN sa dopĺňa nová Príloha č. 6, ktorá znie:
Príloha č. 6 k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín Detské jasle
Merná jednotka

Sadzba
€

Odborné činnosti - bežné úkony starostlivosti o dieťa

Osoba/deň

0,00

2.

Odborné činnosti - výchova

Osoba/deň

0,00

3.

Obslužné činnosti – stravovanie

Celodenná strava

1,50

4.

Obslužné činnosti – vecné plnenie spojené
s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby

Osoba/deň

13,00

p.č.

Názov a krátke opísanie sociálnej služby

1.

22.

Do textu VZN sa dopĺňa nová Príloha č. 7, ktorá znie:

Príloha č. 7 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Dovoz obedov nad rámec zákona o sociálnych
službách

Názov a krátke opísanie sociálnej služby
Donáška (dovoz) jedla – obeda

Merná

Výška

jednotka

sadzby €

1 obed

0,60

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta

