
M E S T O       T R E N Č Í N  

 

 

Mestské zastupiteľstvo                                    V Trenčíne, 22.09.2021  

v Trenčíne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N á v r h 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčín č.19/2021, 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: 

Ing. Edita Prekopová 

riaditeľka 

Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o.                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviská komisií MsZ:  

Finančná a majetková komisia : 

Finančná a majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prerokovala uvedený návrh dňa 

02.09.2021 a  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť Návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Trenčín č.  19/2021, 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. 

 

      

 

 

Spracovali: 

PhDr. Patrik Čech 

Ing. Prekopová Edita    

  

 

 

 



Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku:  
Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne prerokovala 

článok 25 v uvedenom návrhu dňa 04.08.2021 a návrh prílohy č.1, prílohy č. 2 , prílohy č. 3 a čl.26 

uvedeného návrhu dňa 08.09.2021 a  odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne schváliť Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčín č.  19/2021, 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. 

 

 

 

Predložený materiál je v súlade s Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Trenčín a má dopad na 

rozpočet mesta - príjem. 

 

V Trenčíne, dňa 10.9.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D ô v o d o v á   s p r á v a 

k návrhu VZN  č.  19/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Trenčín č. 8/2016 o sociálnych  

službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 

                               Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016  o sociálnych službách 
a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín (ďalej už len „VZN“) vyplýva z 
aktuálnej potreby naďalej poskytovať podpornú sociálnu službu – denné centrum v zmysle § 56 zákona 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 (ďalej len „ZoSS“), aj v miestach, v ktorých pred 
zmenou ZoSS existovali kluby dôchodcov. Podľa § 106 ods. 15 ZoSS klub dôchodcov zriadený podľa zákona 
účinného do 31. decembra 2008 sa považuje za denné centrum podľa zákona účinného od 1. januára 2009. Z 
týchto dôvodov mesto rozšírilo pôsobnosť Denného centra Sihoť na ďalšie detašované pracoviská, ktoré budú 
slúžiť v zmysle čl. 9 Dodatku č. 1 k prevádzkovému poriadku Denného centra Sihoť na poskytovanie 
podpornej sociálnej služby v záujme čo najbližšej dostupnosti pre klientov, pre ktorých je dochádzanie do 
Denného centra Sihoť problematické vzhľadom na vek, zdravotný stav a nepriame autobusové spojenie, čím 
sa služba stáva dostupnejšia. V režime fungovania denného centra samotná zmena nenastáva. 
V nadväznosti na Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. 
RUVZ/2021/02765-004 zo dňa 15.07.2021, ktorým sa vyhovuje žiadosti o uvedenie priestorov určených pre 
denné centrá  a schváleniu prevádzkového poriadku zariadenia je potrebné legislatívne zosúladiť znenie 
článku 25 VZN. 
 
 
Ďalším dôvodom k zmene tohto VZN je podpísanie novej zmluvy na dodávku stravy pre pobytové zariadenia 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín, ktorá je výsledkom verejného obstarávania. 

Dodávateľom stravy sa stala spoločnosť Hospital catering Slovakia, s.r.o.. Ceny za celodennú stravu a obedy 

sa v novej zmluve zvýšili v priemere o 0,50 €, v návrhu VZN sú navrhované ako nové poplatky za stravu  ceny 

v plnej výške, bez doplatku z rozpočtu SSMTN. Tento doplatok predstavoval 0,50 € až 1,50 € na deň.  

Výška poplatku za celodennú stravu racionálnu a šetriacu sa tak zvýši o 0,93 € na deň, v prípade DIA 

celodennej stravy o 1,95 € na deň, výška poplatku za obedy sa zvýši o 0,55 € na deň. 

 

Prevádzka zariadenia opatrovateľskej služby , ul. Piaristická 42 aj zariadenia pre seniorov, ul. Lavičkova 10 

funguje na veľmi podobnej báze, a síce osoby imobilné, resp. veľmi ťažko mobilné vyžadujú najväčšiu 

starostlivosť. K zabezpečeniu starostlivosti je na „nepretržitých prevádzkach“ ZOS a ZPS  vyčlenených 

najviac odborného personálnu  a to viac ako 50 % z celkového počtu zamestnancov v týchto zariadeniach. Na 

základe tohto navrhujeme upraviť poplatok za odborné činnosti na nepretržitých prevádzkach na 3,50 € na 

deň na jednu osobu. 

 

Zmena poplatku za stravovanie bude znamenať vyššie príjmy, ale zároveň SSMTN bude mať vyššie výdavky, 

takže v konečnom sumáre príjmy  za stravu sa budú rovnať výdajom. Podľa priemerných prepočtov za 

odobraté obedy a celodennú stravu je zvýšenie príjmov  nasledovné: 

Zariadenie pre seniorov - cca 13 500€  

Zariadenie opatrovateľskej služby  cca 26 500 €, spolu za SSMTN  40 000 €. V rovnakej výške bude 

predpokladaný vyšší výdavok za stravu na základe fakturácie odobratej stravy. 

 

 Zmena poplatku za odborné činnosti na nepretržitých prevádzkach bude predstavovať príjem do rozpočtu 

nasledovne:  

Zariadenie pre seniorov  zvýšenie príjmov  cca o 7 500 €. 

Zariadenie opatrovateľskej služby zvýšenie príjmov cca o 10 000€.  

Zmena poplatku za opatrovateľskú službu bude predstavovať zvýšenie príjmov cca o 11000€.  

 

 

 

 

 



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.19/2021 , 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.Článok 25 znie: 
 

Článok 25 
Denné centrum 

 
1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový  
vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, 
rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 
 
2.Mesto Trenčín má zriadené a prevádzkuje  :  
a)  Denné centrum Sihoť so sídlom: Ul. Osvienčimská 1720/3, Trenčín  
b)  detašované pracoviská Denného centra Sihoť, ktorými sú:  

1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa  na ulici Hviezdoslavova č. 6 
2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa  na ulici Hlavná č. 10 
3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa  na ulici  Istebnícka č. 103/9 
4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa  na ulici  Kubranská č. 94 
5. Detašované pracovisko „KUBRICA“ nachádzajúce sa  na ulici  Kubrická č. 60 
6. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa  na ulici Opatovská č. 96 

 
3. V Dennom centre Sihoť sa najmä:  
a) poskytuje sociálne poradenstvo, 
b) zabezpečuje záujmová činnosť,  
V  detašovaných pracoviskách Denného centra Sihoť sa zabezpečuje predovšetkým záujmová činnosť. 
 
4. Jednotlivé  detašované pracoviská Denného centra Sihoť (bývalé mestské kluby dôchodcov) nemajú 
právnu subjektivitu a sú organizačne začlenené pod Denné centrum Sihoť. 
 
5. Postavenie a pôsobnosť Denného centra Sihoť  a  detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť upravuje 
interná smernica (Štatút denného centra mesta Trenčín), kde sú definované podmienky vzniku a zániku 
denného centra, alebo detašovaného pracoviska denného centra, práva a povinnosti  klientov Denného 
centra Sihoť a jeho detašovaných pracovísk, spôsob  financovania Denného centra Sihoť a jeho 
detašovaných pracovísk. 
 
2.V čl. 26 sa dopĺňa odsek 10 s textom:  

„10.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2021, ktorým sa dopĺňa a mení 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 22.09.2021 a nadobúda účinnosť 01.11.2021.“ 

 

 

 

 



3. 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 

 

Názov a krátke opísanie 

sociálnej služby 

Merná 

jednotka 

Výška 

sadzby v € 

bez 

elektromeru 

Výška sadzby v 

€ s 

elektromerom 

Ubytovanie  

   

   

   

   

   

   

   

Typ A – 29 m2 - 1 obytná 

miestnosť  

osoba / deň  
6,05 5,50 

Typ B – 31 m2 -  1 obytná 

miestnosť  

osoba / deň  
6,45 5,90 

Typ C - 38 m2 -   2 obytné 

miestnosti  

osoba / deň  
7,90 7,36 

Typ D - 40 m2  -   2 obytné 

miestnosti  

osoba / deň  
8,32 7,78 

Typ E - 41 m2  -  2 obytné  

miestnosti 

osoba / deň  
8,52 7,98 

 lôžko v izbe na 1. poschodí – 

nepretržitá prevádzka 

osoba/deň 
4,00 ------ 

 

položka 

 
Názov a krátke opísanie sociálnej služby  

Merná 

jednotka 

Výška sadzby v € 

 

      Stravovanie  

  

 

Racionálna, šetriaca, kašovitá celodenná 

strava, z toho: 
osoba/deň 7,40 

raňajky porcia/deň 1,28 

desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,61 

večera porcia/deň 1,85 

       Stravovanie  

  

 

DIA, DIA kašovitá celodenná strava, 

z toho: 
osoba/deň 8,45 

raňajky porcia/deň 1,30 

desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

2. večera porcia/deň 1,01 

     Stravovanie  

  

 

Bezlepková celodenná strava, z toho: osoba/deň 7,50 

raňajky porcia/deň 1,30 

desiata porcia/deň 0,62 

obed porcia/deň 3,10 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

Odborné  činnosti -

pomoc pri 

IV.  stupeň odkázanosti  osoba / deň   0,55 

V. - VI. stupeň odkázanosti  osoba / deň  0,70 



odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby 
IV. – VI. stupeň -  nepretržitá prevádzka   osoba / deň 3,50  

 

4.  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: 

Položka  Názov a krátke opísanie sociálnej služby  
Merná  Výška  

jednotka  sadzby €  

Ubytovanie  

   

   

   

   

   

   

 typ izby A - celoročný pobyt  menšia osoba / deň 4,50 

 typ izby B - celoročný pobyt   osoba / deň 4,90 

 typ izby BS – celoročný pobyt    samostatná osoba / deň 5,35 

 typ izby C – celoročný pobyt  väčšia osoba / deň 5,35 

 chodba k bunke typu izby A – celoročný 

pobyt  
osoba / mesiac 9,00 

 lôžko v izbe na nepretržitej  prevádzke  osoba / deň 4,00 

Odborné  činnosti -

pomoc pri 

odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby  

II.         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       - nepretržitá 

prevádzka  
osoba / deň 3,50 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič práčka 1ks deň 1,00 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič mraznička 1ks deň 1,00 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič rúra  na pečenie 1ks deň 1,00 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič chladnička 1ks deň 0,00 

poplatok za každý ďalší vlastný spotrebič -  rúra na pečenie, 

mraznička, práčka, chladnička 
deň 2,00 

položka 

 
Názov a krátke opísanie sociálnej služby  Merná jednotka 

Výška 

sadzby v € 

 

      Stravovanie  

  

 

Racionálna, šetriaca, kašovitá celodenná 

strava, z toho: 
osoba/deň 7,40 

raňajky porcia/deň 1,28 

desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,61 

večera porcia/deň 1,85 

       Stravovanie  DIA, DIA kašovitá celodenná strava, z toho: osoba/deň 8,45 



  

 
raňajky porcia/deň 1,30 

desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

2. večera porcia/deň 1,01 

     Stravovanie  

  

 

Bezlepková celodenná strava,  z toho: osoba/deň 7,50 

raňajky porcia/deň 1,30 

desiata porcia/deň 0,62 

obed porcia/deň 3,10 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

 

5.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  
Čas poskytovania sociálnej  služby  

Merná jednotka  

  

Sadzba  

€  

I.  07.00-16.00 hod.  Hodina  2,20 

II.  16.00-22.00 hod.  Hodina  3,25 

III.  22.00-07.00 hod.  Hodina  4,55 

 

Názov a krátke opísanie sociálnej služby  
Merná  Výška  

jednotka  sadzby €  

Donáška (dovoz) jedla – obeda  1 obed   0,80  

 

 

 

 

 

 

         Mgr. Richard Rybníček 

                             primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  - výňatok s vyznačenými zmenami 

 

Článok 25 

 Denné centrum 

 

1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, 

fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi 

s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 

 

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.   

 

Článok 25 
Denné centrum 

 
1. V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový  
vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, 
rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 
 
2.Mesto Trenčín má zriadené a prevádzkuje  :  
a)  Denné centrum Sihoť so sídlom: Ul. Osvienčimská 1720/3, Trenčín  
b)  detašované pracoviská Denného centra Sihoť, ktorými sú:  

1. Detašované pracovisko „STRED“ nachádzajúce sa  na ulici Hviezdoslavova č. 6 
2. Detašované pracovisko „ZLATOVCE“ nachádzajúce sa  na ulici Hlavná č. 10 
3. Detašované pracovisko „ISTEBNÍK“ nachádzajúce sa  na ulici  Istebnícka č. 103/9 
4. Detašované pracovisko „KUBRÁ“ nachádzajúce sa  na ulici  Kubranská č. 94 
5. Detašované pracovisko „KUBRICA“ nachádzajúce sa  na ulici  Kubrická č. 60 
6. Detašované pracovisko „OPATOVÁ“ nachádzajúce sa  na ulici Opatovská č. 96 

 
3. V Dennom centre Sihoť sa najmä:  
a) poskytuje sociálne poradenstvo, 
b) zabezpečuje záujmová činnosť,  
V  detašovaných pracoviskách Denného centra Sihoť sa zabezpečuje predovšetkým záujmová činnosť. 



 
4. Jednotlivé  detašované pracoviská Denného centra Sihoť (bývalé mestské kluby dôchodcov) nemajú 
právnu subjektivitu a sú organizačne začlenené pod Denné centrum Sihoť. 
 
5. Postavenie a pôsobnosť Denného centra Sihoť  a  detašovaných pracovísk Denného centra Sihoť upravuje 
interná smernica (Štatút denného centra mesta Trenčín), kde sú definované podmienky vzniku a zániku 
denného centra, alebo detašovaného pracoviska denného centra, práva a povinnosti  klientov Denného 
centra Sihoť a jeho detašovaných pracovísk, spôsob  financovania Denného centra Sihoť a jeho 
detašovaných pracovísk. 
 

ČASŤ   ŠTVRTÁ 

 

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. 813 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne dňa 10.03.2021 a nadobúda účinnosť 01.04.2021. 

 

10.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 19/2021, ktorým sa dopĺňa a mení 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 22.09.2021 a nadobúda účinnosť 01.11.2021. 

 



položka 

 
Názov a krátke opísanie sociálnej služby  

Merná 

jednotka 

Výška sadzby v € 

 

      Stravovanie  

  

 

Racionálna, šetriaca, kašovitá celodenná 

strava, z toho: 
osoba/deň 7,40 

raňajky porcia/deň 1,28 

desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,61 

večera porcia/deň 1,85 

       Stravovanie  

  

 

DIA, DIA kašovitá celodenná strava, 

z toho: 
osoba/deň 8,45 

raňajky porcia/deň 1,30 

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  

 

položka 

 

Názov a krátke opísanie 

sociálnej služby 

Merná 

jednotka 

Výška sadzby 

v € bez 

elektromeru 

Výška sadzby 

v € s 

elektromerom 

Ubytovanie  

   

   

   

   

   

   

   

Typ A – 29 m2 - 1 obytná 

miestnosť  

osoba / deň  
6,05 5,50 

Typ B – 31 m2 -  1 obytná 

miestnosť  

osoba / deň  
6,45 5,90 

Typ C - 38 m2 -   2 obytné 

miestnosti  

osoba / deň  
7,90 7,36 

Typ D - 40 m2  -   2 obytné 

miestnosti  

osoba / deň  
8,32 7,78 

Typ E - 41 m2  -  2 obytné  

miestnosti 

osoba / deň  
8,52 7,98 

 
Lôžko v izbe na 1. poschodí – 

nepretržitá 

prevádzka 

osoba/deň 

4,00 ------ 

 

položka 

 

Názov a krátke opísanie sociálnej 

služby  

Merná 

jednotk

a 

Výška 

sadzb

y v € 

 

Stravovanie  

   

Obed   obed/deň 2,50 

Celodenná strava (R, D, O, OL, V)  osoba/deň 6,50 

Odborné  

činnosti -

pomoc pri 

odkázanost

i fyzickej 

osoby na 

pomoc inej 

fyzickej 

osoby 

IV.  stupeň odkázanosti  osoba / deň   0,55 

V. - VI. stupeň odkázanosti  osoba / deň  0,70 

IV. – VI. stupeň -  nepretržitá 

prevádzka   
osoba / deň 2,50  

 



desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

2. večera porcia/deň 1,01 

     Stravovanie  

  

 

Bezlepková celodenná strava, z toho: osoba/deň 7,50 

raňajky porcia/deň 1,30 

desiata porcia/deň 0,62 

obed porcia/deň 3,10 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

Odborné  činnosti -

pomoc pri 

odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby 

IV.  stupeň odkázanosti  osoba / deň   0,55 

V. - VI. stupeň odkázanosti  osoba / deň  0,70 

IV. – VI. stupeň -  nepretržitá prevádzka   osoba / deň 3,50  

 



položka 

 
Názov a krátke opísanie sociálnej služby  Merná jednotka 

Výška 

sadzby v € 

 

      Stravovanie  

  

 

Racionálna, šetriaca, kašovitá celodenná 

strava, z toho: 
osoba/deň 7,40 

raňajky porcia/deň 1,28 

desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,61 

večera porcia/deň 1,85 

 

 

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  

 

Položka  
Názov a krátke opísanie sociálnej 

služby  

Merná  Výška  

jednotka  sadzby €  

Ubytovanie  

   

   

   

   

   

   

 typ izby A - celoročný pobyt  menšia osoba / deň 4,50 

 typ izby B - celoročný pobyt   osoba / deň 4,90 

 typ izby BS – celoročný pobyt  

samostatná 
osoba / deň 5,35 

 typ izby C – celoročný pobyt  väčšia osoba / deň 5,35 

 chodba k bunke typu izby A – 

celoročný pobyt  
osoba / mesiac 9,00 

 Lôžko v izbe na nepretržitej  prevádzke  osoba / deň 4,00 

Stravovanie  
Celodenná strava (R, D, O. OL, V)  osoba / deň 6,50 

Obed  osoba / deň 2,50 

Odborné  činnosti -

pomoc pri 

odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby  

II.         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       - 

nepretržitá prevádzka  
osoba / deň 

3,00 

3,50 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič práčka 1ks deň 1,00 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič mraznička 1ks deň 1,00 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič rúra  na pečenie 1ks deň 1,00 

Poplatok za vlastný 

elektrický spotrebič chladnička 1ks deň 0,00 

poplatok za každý ďalší vlastný spotrebič -  rúra 

na pečenie, mraznička, práčka, chladnička 
deň 2,00  

 

 

 

 



       Stravovanie  

  

 

DIA, DIA kašovitá celodenná strava, z toho: osoba/deň 8,45 

raňajky porcia/deň 1,30 

desiata porcia/deň 0,61 

obed porcia/deň 3,05 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

2. večera porcia/deň 1,01 

     Stravovanie  

  

 

Bezlepková celodenná strava,  z toho: osoba/deň 7,50 

raňajky porcia/deň 1,30 

desiata porcia/deň 0,62 

obed porcia/deň 3,10 

olovrant porcia/deň 0,62 

večera porcia/deň 1,86 

 

 

 

Príloha č. 3 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   

Opatrovateľská služba  

 

Časové 

pásmo  

Čas poskytovania 

opatrovateľskej služby  
Merná jednotka 

Sadzba  

€  

I.  07.00-16.00 hod.  
Hodina  2,10 

2,20 

II.  16.00-22.00 hod.  Hodina  3,25 

III.  22.00-07.00 hod.  Hodina  4,55 

 

Názov a krátke opísanie sociálnej 

služby  

Merná  Výška  

jednotka  sadzby €  

Donáška (dovoz) jedla – obeda  1 obed   0,80  

 

Časové 

pásmo  

Čas poskytovania 

opatrovateľskej služby  - 

Projekt Podpora 

opatrovateľskej služby  

Merná 

jednotk

a  

  

Sadzba  

€  

I.  07.00-16.00 hod.  Hodina 2,10 

 


