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N á v r h 

všeobecne záväzného nariadenia mesta Trenčín č.17/2022, 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:  

                                                           na osobitnej prílohe  

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 02.06.2022 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne tento návrh schváliť. 

 

 

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku:  

Komisia sociálnych vecí a verejného poriadku Mestského zastupiteľstva v Trenčíne uvedený 

návrh dňa 01.06.2022  a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne tento návrh schváliť. 

 

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

a má dopad na rozpočet mesta - príjem. 

 

V Trenčíne, dňa 13.06.2022 

     

Spracovala: 

Ing. Prekopová Edita    

riaditeľka Sociálnych služieb mesta Trenčín, m.r.o  

 

 

 



Návrh na uznesenie: 

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčíne 

 

s ch v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 17/2022, 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 v zmysle predloženého návrhu, ktorý 

tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová   správa 

 

Obsahom návrhu novelizácie VZN č.8/2016 o sociálnych  službách a úhradách za sociálne 

služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  sú nasledovné zmeny: 

 

1. Doplnenie novej sociálnej služby poskytovanej s použitím telekomunikačných technológií 

a to služby „Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“. Uvedená sociálna služba bude 

poskytovaná prostredníctvom elektronického systému fyzickej osobe s nepriaznivým 

zdravotným stavom s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej 

riešenie. SSMTN podalo žiadosť o zaradenie do projektu AAL, ktorý bude realizovaný 

v podmienkach TSK. Po akceptácii žiadosti o zaradenie do projektu AAL a podpise zmluvy 

o spolupráci a výpožičke medzi  SSMTN  a TSK bude môcť SSMTN požiadať o zápis do 

registra poskytovateľov sociálnych služieb. 

 

2.Zmena v článku 25 -  zrušenie detašovaného pracoviska Kubrica, pretože k 1.1.2022 seniori 

ohlásili skončenie činnosti. 

 

3. Úprava cenníka poskytovaných služieb – detské jasle – doplnenie poplatkov v prípade 

poskytovania sociálnej služby pre dvojičky, príspevok na starostlivosť o dieťa predstavuje na 

druhé dieťa  25 % sumy na prvé dieťa. Od tohto sa odvíjajú navrhované poplatky za druhé 

dieťa v prípade dvojičiek (príloha č.6).  

 

4. Úprava cenníka  - donáška ( dovoz ) jedla podľa výšky príjmu prijímateľa  zvýšenie prvého 

pásma z 300€ na 400€ (príloha č.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



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.17/2022,  

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 článku 1 ods. 2 sa dopĺňa nové písm. f), ktoré znie: 

„f) Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií: 

  1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“  

 

2. Za článok 23 sa dopĺňa  nový článok 23a, ktorý znie: 

 

„Článok 23a 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

 

1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej 

osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, resp. žije osamote v domácnosti,  s cieľom 

zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. 

 

2. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, 

hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou, ktorá má nepriaznivý 

zdravotný stav prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na dohliadajúcu osobu. 

 

3. Žiadosť o službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci je dostupná v klientskom 

centre Mestského úradu v Trenčíne, resp. na www.trencin.sk , alebo  www.ssmtn.sk.  

 

4. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa, ktoré vyhotoví obvodný 

lekár žiadateľa. 

 

5. V prípade poskytovania služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v spolupráci 

s Trenčianskym samosprávnym krajom  projekt AAL, je zapožičanie monitorovacej sady 

bezplatné. 

 

6. Žiadateľ musí mať domácnosť pripojenú na pevný internet a aktivované základné mobilné 

dáta. 

http://www.trencin.sk/
http://www.ssmtn.sk/


 

7. Dohliadajúca osoba je prednostne rodinný príslušník, sused alebo priateľ.“ 

 

3. V článku 25 ods. 2 písm. b)  sa vypúšťa bod. 5.  Pôvodný bod 6 sa označuje ako bod 5.  

 

4. V čl. 26 sa dopĺňa nový odsek 11, ktorý znie:  

„11.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 17/2022, 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 22.06.2022 uznesením č. ....... a nadobúda účinnosť 

01.09.2022. 

 

5. V prílohe č. 6 k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  Detské jasle sa koniec prílohy dopĺňa tento text: 

  

 

p.č.  Názov a krátke opísanie sociálnej služby 

Merná 

jednotka  

  

Sadzba  

€  

5.  Odborné činnosti  - bežné úkony starostlivosti 

o dieťa – dvojičky – druhé dieťa, trojičky - druhé 

a tretie dieťa 

Osoba/deň 4,50 

6. Odborné činnosti  - výchova dvojičky – druhé 

dieťa, trojičky - druhé a tretie dieťa 

Osoba/deň 0,00 

7. Obslužné činnosti – stravovanie  dvojičky –druhé 

dieťa, trojičky - druhé a tretie dieťa  

Celodenná 

strava 

1,50 

8. Obslužné činnosti – vecné plnenie spojené 

s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby  - 

dvojičky - druhé dieťa, trojičky -  druhé a tretie 

dieťa 

Osoba/deň 0,00 

 

6. Príloha č. 7 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  Dovoz obedov nad rámec zákona o sociálnych 

službách  znie: 

 

Príloha č. 7 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  Dovoz obedov nad rámec zákona o sociálnych 

službách   

  

  

Názov a krátke opísanie sociálnej služby  
Merná jednotka  

  

Sadzba  

€  

Donáška (dovoz) jedla – obeda  - 1. Príjmové 

pásmo do 400 € -  samostatne posudzovaný 

1 obed   0,60  



žiadateľ 

Donáška (dovoz) jedla – obeda – 2. Príjmové 

pásmo od 400,01 €  

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 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  

f) Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií: 

  1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

 

 

Článok 23a 

Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci 

 

1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná fyzickej 

osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, resp. žije osamote v domácnosti,  s cieľom 

zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie. 

 



2. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je poskytovanie nepretržitej, dištančnej, 

hlasovej, písomnej alebo elektronickej komunikácie s fyzickou osobou, ktorá má nepriaznivý 

zdravotný stav prostredníctvom signalizačného zariadenia napojeného na dohliadajúcu osobu. 

 

3. Žiadosť o službu monitorovania a signalizácie potreby pomoci je dostupná v klientskom 

centre Mestského úradu v Trenčíne, resp. na www.trencin.sk , alebo  www.ssmtn.sk.  

 

4. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa, ktoré vyhotoví obvodný 

lekár žiadateľa. 

 

5. V prípade poskytovania služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci v spolupráci 

s Trenčianskym samosprávnym krajom  projekt AAL, je zapožičanie monitorovacej sady 

bezplatné. 

 

6. Žiadateľ musí mať domácnosť pripojenú na pevný internet a aktivované základné mobilné 

dáta. 

 

7. Dohliadajúca osoba je prednostne rodinný príslušník, sused alebo priateľ. 

 

 

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. 5. 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. 

 

http://www.trencin.sk/
http://www.ssmtn.sk/


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. 

 

 

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. 

 

11.Všeobecne záväzné nariadenie mesta Trenčín č. 17/2022, 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 22.06.2022 uznesením č. ....... a nadobúda účinnosť 

01.09.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 6 k VZN č. 8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   

Detské jasle   

 

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 

 

p.č.  Názov a krátke opísanie sociálnej služby 

Merná 

jednotka  

  

Sadzba  

€  

5.  Odborné činnosti  - bežné úkony starostlivosti 

o dieťa – dvojičky – druhé dieťa, trojičky –druhé 

a tretie dieťa 

Osoba/deň 4,50 

6. Odborné činnosti  - výchova dvojičky – druhé 

dieťa, trojičky – druhé a tretie dieťa 

Osoba/deň 0,00 

7. Obslužné činnosti – stravovanie  dvojičky –

druhé dieťa, trojičky – druhé a tretie dieťa  

Celodenná 

strava 

1,50 

8. Obslužné činnosti – vecné plnenie spojené 

s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby –

dvojičky- druhé dieťa, trojičky – druhé a tretie 

dieťa 

Osoba/deň 0,00 

 

 

Príloha č. 7 k VZN č.8/2016 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín   

Dovoz obedov nad rámec zákona o sociálnych službách   

   

Názov a krátke opísanie sociálnej služby  
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  

Merná 

jednotka  

  

Sadzba  

€  

Donáška (dovoz) jedla – obeda  - 1. Príjmové pásmo do 

400 € -  samostatne posudzovaný žiadateľ 

1 obed   0,60  

Donáška (dovoz) jedla – obeda – 2. Príjmové pásmo od 

400,01 €  

1 obed   0,80  

 

 

 


