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Mestské zastupiteľstvo                                       V Trenčíne 10.03.2021 

v Trenčíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N á v r h 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2021,  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 

  

 

 

 

Predkladá:               Návrh na uznesenie: 

Ing. Edita Prekopová 

riaditeľka 

Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Stanoviská komisií MsZ: 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku:  

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prerokovala návrh  VZN 

4/2021 dňa 03.02.2021  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia Mesta Trenčín č. 4/2021 , 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.  

      

 

 

 

Spracovala: 

Ing. Prekopová Edita    

  

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne  

 

 

 

s c h v a ľ u j e   

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Trenčín č. 4/2021, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Trenčín č. 8/2016 

o sociálnych službách a úhradách 

za poskytované sociálne služby  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín v zmysle predloženého 

návrhu, ktorý tvorí prílohu k tomuto 

uzneseniu 



 

Finančná a majetková komisia: 

Finančná a majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prerokovala návrh VZN 4/2021 dňa 

18.02.2021 s pozmeňujúcim návrhom v prílohe č. 8 , ktorý je už zapracovaný v predloženom návrhu a  

odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť Návrh VZN  č. 4/2021, ktorým sa mení  a dopĺňa 

VZN  Mesta Trenčín č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne  služby 

v zriaďovateľskej    pôsobnosti Mesta Trenčín.      

 

Návrh VZN 4/2021 je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 2016-2022, s výhľadom do r. 

2040 a s rozpočtom mesta.  

 

 

V Trenčíne, dňa 19.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D ô v o d o v á   s p r á v a    k návrhu VZN  č.  4/2021  

 

 

Hlavným obsahom návrhu VZN 4/2021 o sociálnych  službách a úhradách za sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín je doplnenie novej sociálnej služby, ktorú bude zabezpečovať  

mestská rozpočtová organizácia Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.. 

 

Touto novou sociálnou službou je pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, ktorá je bližšie upravená  v § 

31 zákona NR SR č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách  a o  zmene a doplnení zákona č. 455/91 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). 

Sociálna služba sa poskytuje rodičovi  alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

na základe rozhodnutia súdu a nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo 

s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa zákona č. 

305/2005 Z. z. o rodine v platnom znení. 

 

 

 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa spočíva v poskytovaní starostlivosti o maloleté dieťa terénnou formou 
sociálnej služby – teda v domácom prostredí dieťaťa opatrovateľom detí. Pod domácim prostredím sa 
rozumie domácnosť dieťaťa a jeho rodičov, resp. fyzickej osoby, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je možné poskytnúť najmä vtedy, ak rodič resp. osoba, 
ktorej bolo dieťa zverené do výchovy sa nemôže postarať o dieťa z dôvodu choroby, úrazu, kúpeľnej liečby, 
úmrtia jedného z rodičov ,resp. ak sa narodia súčasne tri deti, alebo dve deti a viac v priebehu dvoch rokov. 

 
Sociálna služba sa poskytuje do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak sa jedná o dieťa s 
nepriaznivým zdravotným stavom. 
 
Uvedená sociálna služba bola poskytovaná do roku 2017 v rámci poskytovania opatrovateľskej služby 
v domácnosti. Novelou zákona o sociálnych službách zákonom č.   40/2017 Z. z. boli nanovo vymedzené 
sociálne služby na zosúlaďovanie rodinného života a pracovného života.  Ako sociálna služba sa novo 
ustanovila sociálna služba pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. Uvedená zákonná zmena nebola 
zohľadnená v rámci rozsahu poskytovaných sociálnych služieb zo strany Sociálnych služieb Mesta Trenčín, 
m.r.o.. Vzhľadom k minimálnemu počtu žiadostí o tento druh sociálnej služby sme túto sociálnu službu 
nezapracovali do novelizácie VZN  v roku 2018. 
 
Uvedená sociálna služba je poskytovaná len zriedkavo, za posledných 18 rokov bola podaná len jedna 
žiadosť o poskytovanie tejto služby, a to zo strany rodičov, ktorým sa narodili trojičky.  
 
Opätovne však bol prejavený záujem o tento druh sociálnej služby. Sociálne služby Mesta Trenčín, m.r.o. 
kontaktovali rodinní príslušníci matky, ktorej sa narodili dvojičky a doma má jedno 1,5 ročné dieťa, o ktoré sa 
stará sama.  
 
Uvedený druh sociálnej služby neposkytuje ani žiaden neverejný poskytovateľ v okolí mesta Trenčín, preto 
navrhujeme upraviť VZN a poskytovať uvedenú sociálnu službu  na území Mesta Trenčín. 
 
 
Na základe doplnenia tejto sociálnej služby v zriaďovacej listine a vo všeobecne záväznom nariadení Mesta 
Trenčín budeme žiadať o doplnenie  tejto sociálnej služby v registri poskytovateľov sociálnych služieb.  
 
 
 

 

 

 

 



 

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  

                                   

v y d á v a  

 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.  4/2021,  

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 čl. 1 ods. 2 písm. d) sa dopĺňa nový bod 2, ktorý znie: 

„2.pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa“ 

 

2. V čl. 4 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno  j), ktoré znie: 

„j) pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa“ 

 

3. V čl. 6 ods.1 znie:  

„1. Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  ako poskytovateľ sociálnej služby  poskytujú  na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby tieto druhy sociálnych služieb: sociálne služby v zariadení pre seniorov, 

sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby,  opatrovateľskú službu a  odľahčovaciu službu, sociálne 

služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, sociálnu službu pomoci pri osobnej 

starostlivosti o dieťa a dovoz obedov.“ 

 

4. Do textu VZN sa dopĺňa nový článok 24e, ktorý znie: 

 

Článok 24e 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

 

1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú 
starostlivosť o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné 
v záujme dieťaťa postupovať podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.  
 

2. V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa  
a) poskytujú  

- bežné úkony starostlivosti o dieťa 
- pomoc pri príprave na školské vyučovanie 
- výchova 

       b) zabezpečuje záujmovú činnosť. 
 
3. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je možné poskytnúť najmä z nasledovných dôvodov: 

a) choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej   
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov, 

b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, 

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v 
priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí. 

 
4. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak 

sa jedná o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.  
 



5. Podmienky poskytovania pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, rozsah, výšku a spôsob úhrady 
upravuje zmluva o poskytovaní tejto služby. 

 
6. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje maximálne 7,5 hod. denne prostredníctvom 

opatrovateľa detí, ktorý je zamestnanec SSmT.  
 

7. Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby 
v danom mesiaci.  

 

8. Prijímateľ pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa je povinný platiť určenú sumu bezhotovostným 
prevodom, poštovou poukážkou alebo vkladom hotovosti  poskytovateľa sociálnej služby do 20. Dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci, v ktorom  v ktorom bola služba poskytnutá. 

 

9. Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je uvedená v prílohe č. 8 tohto VZN. 
 
 
5. V čl. 26 sa dopĺňa nový odsek 9, ktorý znie:  
„9.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2021, 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 uznesením č.       na zasadnutí Mestského 

zastupiteľstva v Trenčíne dňa 10.03.2021 a nadobúda účinnosť 01.04.2021.“ 

 

6. Do textu VZN sa dopĺňa nová Príloha č. 8   k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za 

sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, ktorá znie:  

 

 Príloha č. 8 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín  Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  

 

 

Časové 

pásmo  
Čas poskytovania sociálnej  služby  

Merná jednotka  

  

Sadzba  

€  

I.  07.00-22.00 hod.  Hodina  2,00 

II.  22.00-07.00 hod.  Hodina  3,00 

 

 

 

 

    Mgr. Richard Rybníček  

        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Trenčín  - výňatok s vyznačenými zmenami 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

                                                                                            

                1.Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobnosti:  

                a) o rozhodovaní o odkázanosti  na sociálne služby 
                b) o poskytovaní a zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb 
                c) o spôsobe a výške úhrady za poskytovanie sociálnych služieb, 
                d) o dovoze obedov ako službe nad rámec zákona o sociálnych službách. 
 
                2.Mesto Trenčín zabezpečuje a poskytuje  tieto druhy sociálnych služieb: 
               a) Sociálne služby krízovej intervencie: 
                   1. nocľaháreň 
                   2.nízkoprahové denné centrum 
                   3. terénna sociálna služba krízovej intervencie 
               b)Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého  zdravotného  postihnutia,                     

nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku: 
                  1.sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov 
                  2. sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby 
                  3. opatrovateľská služba  
                  4. prepravná služba 
               c) Podporné sociálne služby: 
                  1. odľahčovacia služba 
                  2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 
             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 

                 2. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 
             e) Služby nad rámec zákona o sociálnych službách:  

1. dovoz obedov  

 

Článok 4 
Úhrada za sociálnu službu 

 
              1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie týchto sociálnych služieb:  
                  a) v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
                  b) v nocľahárni  
                  c) v zariadení pre seniorov 
                  d) v zariadení opatrovateľskej služby 
                  e) opatrovateľskej služby  
                  f) prepravnej služby,  
                  g)  odľahčovacej služby 
                  h)  v dennom centre, ak je určená výška úhrady, 
                   i) dovoz obedov, 
                  j) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa. 
 

Článok  6 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 

1.Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.  ako poskytovateľ sociálnej služby  poskytujú  na základe zmluvy 

o poskytovaní sociálnej služby tieto druhy sociálnych služieb: sociálne služby v zariadení pre seniorov, 

sociálne služby v zariadení opatrovateľskej služby,  opatrovateľskú službu a  odľahčovaciu službu, sociálne 

služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, sociálnu službu pomoci pri osobnej 

starostlivosti o dieťa a dovoz obedov. 



 
 Článok 24e 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

 

1.Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, nemôže zabezpečiť osobnú starostlivosť 
o maloleté dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa 
postupovať podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.  

 
 

2.V rámci pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa  
a)    poskytujú  

- bežné úkony starostlivosti o dieťa 
- pomoc pri príprave na školské vyučovanie 
- výchova 

       b) zabezpečuje záujmovú činnosť. 
 
3.Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je možné poskytnúť najmä  z nasledovných dôvodov: 

a)  choroba, úraz alebo kúpeľná liečba rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej    
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtie jedného z rodičov, 

b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, 

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí súčasne v 
priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí. 

 
4.Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku, ak 
sa jedná o dieťa s nepriaznivým zdravotným stavom.  

 
5.Podmienky poskytovania pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa, rozsah, výšku a spôsob úhrady upravuje 
zmluva o poskytovaní tejto služby. 
 
6.Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje maximálne 7,5 hod. denne prostredníctvom 
opatrovateľa detí, ktorý je zamestnanec SSmT.  

 

7.Úhrada za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa určí podľa rozsahu hodín poskytovanej služby 
v danom mesiaci.  

 

8.Prijímateľ pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa je povinný platiť určenú sumu bezhotovostným 
prevodom, poštovou poukážkou alebo vkladom hotovosti  poskytovateľa sociálnej služby do 20. Dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca, po mesiaci, v ktorom  v ktorom bola služba poskytnutá. 

 

9.Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je uvedená v prílohe č. 8 tohto VZN. 
 

Článok 26 

Záverečné ustanovenia 

                                  

1. Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa upravujú príslušnými ustanoveniami zákona o sociálnych 

službách, zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  a príslušnými 

ustanoveniami ostatných súvisiacich platných právnych predpisov. 

 

2. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva príslušná komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne, hlavný 

kontrolór a zamestnanci mesta Trenčín poverení vykonávať kontrolu v zmysle platných právnych predpisov. 

 

3.   Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušujú: 

a) Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o sociálnych službách  a úhradách za sociálne služby 

poskytované  v zriaďovacej pôsobnosti Mesta Trenčín   

b) Všeobecne záväzné nariadenie  č. 11/2009, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2009 o sociálnych službách 



a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  

c) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009  

d) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.4/2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Trenčín č. 7/2009 o  sociálnych službách a úhradách za sociálne služby  

e) 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  

f) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.9/2014, 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  

 

4. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín 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 08.06.2016 a nadobúda účinnosť 1.7.2016.  

 

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. 

 

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.  

 

7. 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. 

 

8.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 34/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 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 20.11.2019 a nadobúda účinnosť 

01.01.2020. 

 

9.Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č. 4/2021, 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  uznesením č.      na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčíne 

dňa 10.03.2021 a nadobúda účinnosť 01.04.2021. 

 

 

Príloha č. 8 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín   

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  

 

 

Časové 

pásmo  
Čas poskytovania sociálnej  služby  

Merná jednotka  

  

Sadzba  

€  

I.  07.00-22.00 hod.  Hodina  2,00 

II.  22.00-07.00 hod.  Hodina  3,00 

 



 


