
- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 22.06.2022 uznesením č.1314, účinnosť: 

01.09.2022 

 

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. 

 

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 

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


zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín bolo schválené  na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v 

Trenčíne dňa 22.06.2022 uznesením č. 1314 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 žiadateľ 

1 obed   0,60  

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

od 400,01 €  

1 obed   0,80  

 

 

 

 

 

               Mgr. Richard Rybníček v.r. 

                 primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


