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MESTO SENICA 

návrh 

D o d a t o k   č. 11/2019 

Všeobecne záväzného nariadenia  č. 48 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.  

 

1.Doterajšia Prvá časť – základné ustanovenia, Článok 2 sa mení nasledovne: 

Článok 2 

Druh sociálnej služby poskytovanej v pôsobnosti mesta Senica  

1. Mesto Senica poskytuje základné sociálne poradenstvo a poskytuje tieto sociálne služby:  

a) sociálne služby krízovej intervencie:                                                                                               

1.  Nocľaháreň                                                                                                                                           

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi                                                                                           

1. zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa                                                                           

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej  situácie z dôvodu ťažkého  zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku:    

1. denný stacionár                                                                                                                                        

2. domáca opatrovateľská služba ( ďalej len „ opatrovateľská  služba“)                                                           

3. požičiavanie pomôcok                                                                                                                      

d) podporné služby                                                                                                                                  

1.odľahčovacia služba                                                                                                                                               

2. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre 

2. Mesto Senica zabezpečuje prostredníctvom poskytovateľov sociálnych služieb zapísaných 

v registri poskytovateľov sociálnych služieb: 

1. prepravná služba                                                                                                                                        

2. poskytovanie sociálnej služby – Jedáleň 

3. Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., nezisková organizácia založená mestom 

Senica poskytuje tieto sociálne služby:                                                                                                       

a)  sociálne služby  krízovej intervencie                                                                                                   

1. Útulok                                                                                                                                                    

b) sociálne služby v zariadení pre fyzickú osobu odkázanú na pomoc inej fyzickej osoby a jej 

stupeň odkázanosti je najmenej IV alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek 

a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov            

1. zariadenie pre seniorov,                                                                                                          

c) sociálne služby poskytované  v zariadení pre plnoletú fyzickú osobu na určitý čas, ktorá je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby                                                                                                    

1. zariadenie opatrovateľskej  služby                                                                                                       

d) sociálne poradenstvo                                                                                                                            

1. základné sociálne poradenstvo  
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2.Doterajšia Štvrtá časť – Zariadenie pre seniorov, Článok 10 sa mení nasledovne: 

Článok 10 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú 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 – 2,50 €/deň, 

b) ubytovanie – 5,77 €/deň, 

c) stravovanie:  

hlavné jedlá: raňajky – 1,26 €/deň, obed – 3,12 €/deň, večera 2,58 €/deň, 

vedľajšie jedlá: desiata – 0,36 €/deň, olovrant – 0,36 €/deň, druhá večera – 0,72 

€/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. 

3.Doterajšia Piata časť – Zariadenie opatrovateľskej služby, Článok 12 sa mení 

nasledovne: 

Článok 12 

Spôsob a výška úhrady za poskytnutú 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 – 2,50 €/deň, 

b) ubytovanie – 5,77 €/deň, 

c) stravovanie:  

d) hlavné jedlá: raňajky – 1,26 €/deň, obed – 3,12 €/deň, večera 2,58 €/deň, 

e) vedľajšie jedlá: desiata – 0,36 €/deň, olovrant – 0,36 €/deň, druhá večera – 0,72 

€/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. 

4.Doterajšia Desiata časť – prepravná služba, Článok 20 – poskytovanie prepravnej 

služby sa vypúšťa 

5.Doterajšia Štrnásta časť – Jedáleň, Článok 25 - poskytovanie sociálnej služby sa 

vypúšťa  a mení sa na Trinástu časť článok 24 poskytovanie príspevku na hlavné jedlo 

nasledovne: 

Článok 24 

Poskytovanie príspevku na hlavné jedlo 

1. Príspevok mesta na jedno hlavné jedlo závisí od príjmu žiadateľa a súm životného minima 

určeného osobitným predpisom (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmenách 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).                                                          

2. Príspevok sa prehodnocuje vždy pri zvýšení príjmu žiadateľa a hodnôt životného minima. 

3. Mesto Senica určuje príspevok na jedno odobraté jedlo takto:                                                 
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a.) 0,5 € - ak je príjem občana do výšky životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

alebo sa rovná jeho hodnote                                                                                                             

b.) 0,4 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,3 násobku životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu                                                                                                               

c.) 0,3 € - ak je príjem občana do výšky alebo sa rovná 1,5 násobku životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu                                                                                                                   

d.) stravovanie sa poskytuje bez príspevku, ak je príjem občana vyšší ako 1,5 násobok 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

6.Doterajšia Pätnásta časť - Záverečné ustanovenia, Článok 26 sa mení na Štrnástu 

časť, Článok 25 a dopĺňa sa o nový ods. 12, ktorý znie: 

12. Dodatok č. 11/2019 Všeobecne záväzného nariadenia č. 48 o poskytovaní sociálnych 

služieb bol schválený na ..... zasadnutí MsZ v Senici dňa ......... uznesením č. ...... a nadobúda 

účinnosť 1.1.2020, okrem čl. 10, 12, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.2.2020. 

Primátor mesta Senica sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie VZN mesta Senica  

č. 48 ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto dodatkom VZN č. 11/2019.  

 

 

7.Doterajšia JEDENÁSTA ČASŤ až PÄTNÁSTA ČASŤ sa označujú ako DESIATA 

ČASŤ až ŠTRNÁSTA ČASŤ  

 

8.Doterajší Článok 21 – až Článok 26 sa označujú ako Článok 20 – až Článok 25  

 

V Senici dňa .............................. 

 

 

 

 

                                                                                   ....................................................  

                                                                                    Ing. Mgr. Martin Džačovský 

                                                                                           primátor mesta Senica              

 

 

 

    


