
Dôvodová správa 

     Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o.  predkladá na schválenie  návrh zmeny VZN 

č.48 o poskytovaní sociálnych služieb. Návrh sa predkladá z dôvodu  zvýšenia ceny za 

poskytované sociálne služby. 

Zmena sa týka časti :       4, článok 10 

                                         5, článok 12 

                                         6, článok 14  

                                      16, článok 28 

                   

Ostatné časti VZN č. 48  zostávajú nezmenené. 

     Celkové  zvýšenie ceny je v jednotlivých službách o 20,00 € mesačne. Táto zmena  po 

schválení bude platná od 1.4.2018. 

     Dôvodom zvýšenia ceny za poskytované služby je zmena v legislatíve. Podľa §78a ods. 2 

Zákona č. 448/2008 Z. z. zákona o sociálnych službách je od 1.1.2018 finančný príspevok na 

poskytovanie sociálnej služby z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 

republiky možné použiť len na mzdy a platy zamestnancov poskytovateľa sociálnej služby. 

Ostatné ekonomicky oprávnené náklady musia byť hradené z príjmov od klientov. 

 

pôvodné znenie: 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

ZARIADENIE PRE SENIOROV 

Čl. 10 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení pre seniorov 

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov sa stanovuje nasledovne 

 a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 1,80 €/deň 

b) ubytovanie – 5,11 €/deň 

c) stravovanie – 5,94 €/deň  

2. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby. 

 

PIATA ČASŤ  

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

Čl. 12 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej 

služby 

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje 

nasledovne a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 1,80 €/deň 



b) ubytovanie – 5,11 €/deň 

c) stravovanie – 5,94 €/deň  

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o 

poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby. 

 

 

ŠIESTA ČASŤ  

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Čl. 14 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v domove sociálnych služieb 

1. Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb sa stanovuje 

nasledovne 

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 1,80 €/deň 

b) ubytovanie – 4,78 €/deň 

c) stravovanie – 5,94 €/deň  

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o 

poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mestské zastupiteľstvo v Senici v zmysle § 4 ods. 3 písm. g), k), l) a p), § 6 a § 11 ods. 4 

písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 

doplnkov a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov  

vydáva 

zmenu všeobecne záväzného nariadenia č. 48                                                                         

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 

poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senica 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

ZARIADENIE PRE SENIOROV 

Čl. 10 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení pre seniorov 

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení pre seniorov sa stanovuje nasledovne 

 a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,13 €/deň 

 b) ubytovanie – 5,44 €/deň  

c) stravovanie – 5,92 €/deň  

2. Podrobnosti o výške a spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve 

o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby. 

 

PIATA ČASŤ  

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY 

Čl. 12 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej 

služby 

 1. Úhrada za sociálne služby poskytované v zariadení opatrovateľskej služby sa stanovuje 

nasledovne a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,13 €/deň  

b) ubytovanie – 5,44 €/deň  

c) stravovanie – 5,92 €/deň  

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o 

poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby. 

 

ŠIESTA ČASŤ  

DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  

Čl. 14 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v domove sociálnych služieb 

1. Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb sa stanovuje 

nasledovne 

a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby – 2,13 €/deň  



b) ubytovanie – 5,11 €/deň  

c) stravovanie – 5,92 €/deň  

2. Podrobnosti o spôsobe úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa upravia v zmluve o 

poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej 

služby. 

 

ŠESŤNÁSTA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 28 

Záverečné ustanovenia 

 

10. Zmena všeobecne záväzného nariadenia schválená MsZ v Senici dňa 1. marca 2018 

uznesením č. ............................, nadobúda účinnosť 1. apríla 2018. Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Senica 

na pripomienkovanie občanom dňa 05.02.2018 a zvesený dňa 01.03.2018. 

 

 

 Mgr. Branislav Grimm                        

primátor mesta Senica 

                                        

   

 

 


