- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 03.07.2019 uznesením č.251, účinnosť: 01.09.2019
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 č. 19/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016 o sociálnych
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín
1. V čl. 1, písm. d) sa upravuje text do príslušného pádu
„o dovoze obedov ako službe nad rámec zákona o sociálnych službách“
2. V čl. 1, ods.2, písm. b) riadok 3 sa vypúšťa slovo „ domáca“ a slovné spojenie ( ďalej len
„opatrovateľská služba“)
3. V čl.5, ods.4 sa vo vete za slovo rozhodnutie dopĺňa slovo „ posudok“
4. V čl.12, ods.3 sa dopĺňa vo vete za slovo dvojlôžkovej slovo „ trojlôžkovej“
5. V čl.12, ods.4 sa vo vete za slovom dvaja dopĺňa slovné spojenie “ resp. traja“.
6. V čl.13, ods.2 sa vypúšťa veta “V ZPS sa poskytujú diéty: racionálna, šetriaca, diabetická
a bezlepková“
7. V čl.13, ods.4 sa dopĺňa veta: „Cena jedla sa skladá z nákladov na suroviny a režijných
nákladov na prípravu jedla. Cenník za jednotlivé druhy diét je zverejnený na stránke
www.trencin.sk a na stránke www.ssmtn.sk“
8. V čl. 18 , ods. písm. e) sa vypúšťa slovo „ pivnica“
9. V čl. 18 , ods. písm. f) sa vypúšťa slovo „rozhlasovou anténou“
10. V čl.19, ods.2 sa vypúšťa veta.“ V ZOS sa poskytujú diéty: racionálna, šetriaca, diabetická
a bezlepková“
11. V čl.19, ods.4 sa dopĺňa veta: „Cena jedla sa skladá z nákladov na suroviny a režijných
nákladov na prípravu jedla. Cenník za jednotlivé druhy diét je zverejnený na stránke
www.trencin.sk a na stránke www.ssmtn.sk“
12. V čl. 21, ods.8 sa vo vete slovné spojenie „ zaradí na posledné miesto“ nahrádza slovom
„vyradí zo “
13. V č. 21 sa dopĺňa nový odsek č. 9 s textom: “Prijímateľovi sociálnej služby, ktorý bol
umiestnený v zariadení pre seniorov pred účinnosťou zákona č. 50/2012 Z.z. ktorým bol
novelizovaný zákon o sociálnych službách (t.j. pred 1.3.2012) a jeho stupeň odkázanosti
je II. alebo III., bude úhrada za poskytované sociálne služby určená podľa stupňa
odkázanosti IV“.

14. V čl. 24c, ods.3 znie:
„ Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti – výchova“
15. V čl. 24c, ods.4 sa na konci vety dopĺňa text:“ a neplatí úhradu za odborné činnosti.“

16. V čl. 24d. ods.4 sa za slovné spojenie Výška úhrady za dovoz obedov dopĺňa „sa určí podľa
príjmu žiadateľa“ a je stanovená v prílohe č. 7 tohto VZN.
17. V čl. 26 sa dopĺňa odsek 7 s textom: „Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.
19/2019, ktorým sa dopĺňa a mení VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za
poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín bolo schválené
na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne dňa 03.07.2019 a nadobúda účinnosť
01.09.2019.“
18. Príloha č. 1 k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Zariadenie pre seniorov, ul. Lavičková č. 10,
Trenčín sa mení nasledovne:

položka

Ubytovanie

položka

Stravovanie

Názov a krátke opísanie
sociálnej služby
Typ A – 29 m2 - 1 obytná
miestnosť
Typ B – 31 m2 - 1 obytná
miestnosť
Typ C - 38 m2 - 2 obytné
miestnosti
Typ D - 40 m2 - 2 obytné
miestnosti
Typ E - 41 m2 - 2 obytné
miestnosti
Lôžko v izbe na 1. poschodí –
nepretržitá prevádzka

Merná
jednotka
osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň
osoba / deň
osoba/deň

Výška
sadzby v €
bez
elektromeru

Výška sadzby
v€s
elektromerom

5,35

4,85

5,70

5,25

7,00

6,50

7,35

6,90

7,55

7,05

3,00

------

Výška sadzby
v€

Názov a krátke opísanie sociálnej služby

Merná
jednotka

Obed

obed/deň

2,30

osoba/deň

6,00

osoba / deň

0,00

IV. - VI. stupeň odkázanosti - nepretržitá prevádzka osoba / deň

0,00

Celodenná strava (R, D, O, OL, V)
IV. - VI. stupeň odkázanosti
Upratovanie
Pranie

IV. – VI. stupeň odkázanosti

osoba /deň

Žehlenie

IV. – VI. stupeň odkázanosti

osoba / deň

Údržba šatstva
IV.– VI. stupeň odkázanosti
a bielizne

osoba / deň

0,00

IV. stupeň odkázanosti

osoba / deň

0,55

V. - VI. stupeň odkázanosti

osoba / deň

0,70

IV. – VI. stupeň - nepretržitá prevádzka

osoba / deň

2,50

19. Príloha č. 2 k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Trenčín Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Piaristická č. 42, Trenčín sa
mení nasledovne:

Merná

Výška

jednotka

sadzby €

typ izby A - celoročný pobyt menšia

osoba / deň

3,96

typ izby B - celoročný pobyt

osoba / deň

4,35

typ izby BS – celoročný pobyt samostatná

osoba / deň

4,80

typ izby C – celoročný pobyt väčšia

osoba / deň

4,80

osoba / mesiac

8,05

Lôžko v izbe na nepretržitej prevádzke

osoba / deň

4,00

Celodenná strava (R, D, O. OL, V)

osoba / deň

6,00

Obed

osoba / deň

2,30

- celoročný pobyt

osoba / deň

0,00

III.- IV. stupeň odkázanosti - celoročný pobyt

osoba / deň

0,00

V. - VI. stupeň odkázanosti - celoročný pobyt

osoba / deň

0,00

II. - VI. stupeň odkázanosti - nepretržitá
prevádzka

osoba / deň

0,00

Pranie

II.- VI. stupeň odkázanosti

osoba / deň

Žehlenie

II. – VI. stupeň odkázanosti

osoba / deň

Údržba šatstva
a bielizne

II. – VI. stupeň odkázanosti

osoba / deň

Položka

Ubytovanie

Názov a krátke opísanie sociálnej služby

chodba k bunke typu izby A – celoročný pobyt

Stravovanie

II. stupeň odkázanosti

Upratovanie

Odborné činnosti pomoc pri
odkázanosti
fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej
osoby

II.

0,00

stupeň odkázanosti

- celoročný pobyt

osoba / deň

0,40

III.- IV. stupeň odkázanosti

- celoročný pobyt

osoba / deň

0,55

V. - VI. stupeň odkázanosti

- celoročný pobyt

osoba / deň

0,70

II. – VI. stupeň odkázanosti
prevádzka

- nepretržitá

osoba / deň

2,50

Poplatok za vlastný
elektrický spotrebič

práčka

deň

1,00

Poplatok za vlastný
elektrický spotrebič

mraznička

deň

1,00

Poplatok za vlastný
elektrický spotrebič

rúra na pečenie

deň

1,00

20. Príloha č. 3 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín Opatrovateľská služba sa mení nasledovne:
Časové
pásmo

Merná
jednotka

Čas poskytovania
opatrovateľskej služby

Sadzba
€

I.

07.00-16.00 hod.

Hodina

1,85

II.

16.00-22.00 hod.

Hodina

2,90

III.

22.00-07.00 hod.

Hodina

4,00

Merná

Výška

jednotka

sadzby €

1 obed

0,80

Merná jednotka

Sadzba
€

Hodina

1,60

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

Časové
pásmo

Čas poskytovania opatrovateľskej
služby - Projekt Podpora
opatrovateľskej služby

I.

07.00-16.00 hod.

21. Príloha č. 4 Prepravná služba sa mení nasledovne:
Merná

Výška

jednotka

úhrady v €

Prepravná služba

1 km

0,70

2.

Prepravná služba stojné

1 hod

3,00

3.

Poplatok za neuskutočnenú jazdu

p. č.

Názov a krátke opísanie sociálnej služby

1.

4,00

22. Príloha č. 6 Detské jasle sa mení nasledovne:

p. č.

Názov a krátke opísanie sociálnej
služby

Merná jednotka

Sadzba
€

1.

Odborné činnosti - bežné úkony
starostlivosti o dieťa

Osoba/deň

4,50

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

23. Príloha č. 7 Dovoz obedov nad rámec zákona o sociálnych službách sa mení nasledovne:

Merná

Výška

jednotka

sadzby €

Donáška (dovoz) jedla – obeda – 1. príjmové pásmo
do 300 €

1 obed

0,60

Donáška (dovoz) jedla – obeda – 2. príjmové pásmo
od 300, 01 €

1 obed

0,80

Názov a krátke opísanie sociálnej služby

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta

