
                - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.09.2021 uznesením č.1010, účinnosť: 01.11.2021 

 

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.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 v.r. 

                             primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


