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Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja v zmysle § 8 ods. 1 a § 11 ods. 
2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a  § 72 ods. 2 zákona 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 znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 
 

vydáva 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 
34/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych 
služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym 
samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich 
určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 30/2020 

 
 

I. 
 
1. V Čl.2 bod 1 sa dopĺňa ďalšie písmeno: 
 
f) podpora samostatného bývania 
 
2. V Čl. 2 sa dopĺňa ďalší bod: 
 
5.Sociálna služba – podpora samostatného bývania sa poskytuje terénnou formou 

sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu. 
 
3. V Čl. 3 sa bod 7 nahrádza novým znením bodu: 
 
„Prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v Čl. 2 bod 1 písm. e)  
ambulantnou formou sociálnej služby a terénnou formou prostredníctvom terénneho 
programu a ktorému sa poskytuje sociálna služba uvedená v Čl. 2 bod 1 písm. f) 
terénnou formou prostredníctvom terénneho programu, úhradu neplatí.“ 

 
4. V Čl. 3 sa body 10,11 a 12 nahrádzajú novým znením bodov: 
 
„10.Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v domove sociálnych služieb        
na deň poskytovania sociálnej služby: 

 
-  s celoročnou a týždennou sociálnou službou a racionálnou stravou je vo výške 

10,80 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 36,5% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN, 

- ambulantnou  sociálnou  službou  v  trvaní  do  4  hodín  a  racionálnou stravou je 
vo výške 5,77 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 19,5% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN, 

-  ambulantnou sociálnou  službou v trvaní od 4 do 8 hodín a racionálnou stravou je 
vo výške 7,84 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 26,5% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN,  
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- ambulantnou sociálnou  službou  v  trvaní  nad  8  hodín  a  racionálnou stravou je 
vo výške 9,32 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 31,5% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN.“ 

 
 

11. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v špecializovanom zariadení        
na deň poskytovania sociálnej služby: 
 

- s celoročnou a týždennou sociálnou službou a racionálnou stravou je vo výške 
12,90 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 35% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN, 

- ambulantnou  sociálnou  službou  v  trvaní do  4  hodín  a racionálnou stravou  je  
vo výške 7,36 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 20% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN, 

- ambulantnou sociálnou  službou v trvaní od 4 do 8 hodín a racionálnou stravou je 
vo výške 9,40 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 25,5% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN, 

- ambulantnou sociálnou  službou  v  trvaní  nad  8 hodín a  racionálnou  stravou je 
vo výške 11,05 EUR, čo predstavuje sumu vo výške 30% priemerných ekonomicky 
oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN. 

 
12. Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení podporovaného 

bývania na deň poskytovania sociálnej služby s celoročnou a týždennou sociálnou 
službou  a  racionálnou  stravou  je  vo výške  9,05 EUR,  čo  predstavuje  sumu 
vo výške 40% ekonomicky oprávnených nákladov za posledný  účtovne 
uzatvorený rok podľa tohto VZN.“ 

 
5. Čl. 5 bod 4 a bod 5 sa nahrádza novým znením bodov: 
 
„4. Prijímateľ platí úhradu za stravovanie na deň a prijímateľa v zariadení podľa čl. 2 
bod 1 písm. a) až c), vo výške stravnej jednotky, ktorú na základe žiadosti zariadenia 
schvaľuje predseda TSK. Žiadosť o zmene výšky stravnej jednotky sa podáva 
najneskôr k 30.06. príslušného rozpočtového roka a je účinná od 01.01. 
nasledujúceho rozpočtového roka. 

 
5. Výška úhrady za celodennú racionálnu stravu podľa čl.2 bod 1 písm. a) až c) je 
v rozpätí od 2,90 EUR do 4,50 EUR.“  
 
 
6. V Čl.6 sa body 2,3,4 nahrádzajú novým znením bodov: 
 
„2. Výška úhrady za ubytovanie v domove sociálnych služieb s celoročnou 
a týždennou formou pobytu pre prijímateľa na deň je v rozpätí od 6,30 EUR do 10,00 
EUR. 

 
 

3. Výška úhrady za ubytovanie v špecializovanom zariadení s celoročnou 
a týždennou formou pobytu pre prijímateľa na deň je v rozpätí od 8,40 EUR do 12,00 
EUR. 
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4. Výška úhrady za ubytovanie v zariadení podporovaného bývania s celoročnou 
a týždennou formou pobytu pre prijímateľa na deň je v rozpätí od 4,50 EUR do 8,10 
EUR.“   
 
7. V Čl. 9 sa bod 2 nahrádza novým znením: 
 
„2. Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním 
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch je: 

  
a) pri  poskytovaní  ambulantnej  sociálnej služby v domove sociálnych služieb 

pre prijímateľa na deň v trvaní: 
 
do 4 hodín je v rozpätí   -  od 2,80 EUR do 5,60 EUR, 
od 4 do 8 hodín je v rozpätí  -  od 4,40 EUR do 7,60 EUR,  
nad 8 hodín je v rozpätí   -  od 4,80 EUR do 9,10 EUR. 

 
b) pri  poskytovaní  ambulantnej sociálnej služby v špecializovanom zariadení 

pre prijímateľa na deň v trvaní:  
 

do 4 hodín je v rozpätí   -  od 4,30 EUR do   7,10 EUR, 
od 4 do 8 hodín je v rozpätí  -  od 6,00 EUR do   9,20 EUR,  
nad 8 hodín je v rozpätí   -  od 7,50 EUR do 10,80 EUR.“ 

 
 
8. V Čl. 16 sa bod 1 nahrádza novým znením: 
 
„1. Pri určení sumy úhrady za sociálnu službu sa vychádza z priemerných 
ekonomicky oprávnených nákladov za posledný účtovne uzatvorený rok v závislosti 
od druhu poskytovanej sociálnej služby. Za posledný účtovne uzatvorený rok pre toto 
VZN sa považuje rok 2019.“ 
 

 
 

II. 
 

Ostatné články zostávajú nezmenené 
 
 
 

III. 
 

Záverečné ustanovenia 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 34/2020, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo  2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach 
sociálnych služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy 
úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 30/2020 bolo 
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schválené Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 23.11.2020 
uznesením č. 579/2020   a účinnosť nadobúda dňa  01. 01. 2021. 
 

 
 
 

V Trenčíne, dňa 23.11.2020 
 
 
 
 
 
 

   Ing. Jaroslav Baška 
predseda 


