
 

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 10.03.2021 uznesením č.813, účinnosť: 01.04.2021 

 

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. 813  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 v.r. 

        primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


