
TRENČIANSKY  SAMOSPRÁVNY KRAJ 

K dolnej stanici 7282/20A 911 50 Trenčín 

 

 

NÁVRH 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Trenčianskeho samosprávneho kraja  

číslo 19/2015, 

 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 

kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja  

 

 

 

 

 

 

 

schválené uznesením č. ........../2015 zo dňa ............................. 

Trenčín 2015 

 



2 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

číslo 19/2015, 

ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho 

samosprávneho kraja  

číslo 4/2014 

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za 

poskytované sociálne služby v zariadeniach sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Trenčiansky samosprávny kraj  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie v súlade 

s § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch 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“), 

 

Článok I. 

Predmet úpravy 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 4/2014 o spôsobe určenia úhrady, výške 

úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zariadeniach 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

nasledovne: 

 

1. V Čl. 3 sa odsek 12 vypúšťa a nahrádza sa novým odsekom: 

 „12. Neprítomnosťou v zariadení sa rozumie pobyt prijímateľa v zdravotníckom 

zariadení alebo iný dôvod (neprítomnosť na základe vopred oznámenej 

neprítomnosti). V týchto prípadoch prijímateľ platí v plnej výške len úhradu za 

ubytovanie.“ 

 

2. V Čl. 5 sa odseky 8 a 9 vypúšťajú a nahrádzajú sa novými odsekmi: 

 

„8. Poskytovateľ sociálnej služby pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s 

celoročnou pobytovou sociálnou službou alebo týždennou pobytovou sociálnou 

službou s poskytovaním stravovania je povinný poskytovať celodenné stravovanie, 

za ktoré sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá; pri diabetickej diéte, 

pri bielkovinovej diéte a pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá. 

Pri poskytovaní sociálnej služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou s 

poskytovaním stravovania je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať 

stravovanie, ktoré zahŕňa raňajky, desiatu, obed a olovrant. 
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9. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou sociálnou službou 

alebo týždennou pobytovou sociálnou službou s poskytovaním stravovania je 

povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno 

musí byť obed alebo večera. Prijímateľ sociálnej služby v zariadení s ambulantnou 

sociálnou službou s poskytovaním stravovania je povinný odobrať v rámci tejto 

sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne. 

 10. Za dôvod na neodobranie jedla sa považuje neprítomnosť prijímateľa v zariadení 

na základe vopred oznámenej neprítomnosti alebo hospitalizácie v zdravotníckom 

zariadení. Podrobnosti o postupe oznamovania neprítomnosti je zariadenie povinné 

upraviť v internom predpise do 1 mesiaca odo dňa účinnosti tohto nariadenia.“ 

 

3. V Čl. 11 sa odsek 2 vypúšťa a nahrádza sa novým odsekom: 

 

„ 2. Za nadštandardnú službu sa považuje sprevádzanie prijímateľa mimo zariadenie, 

ak prijímateľ nie je odkázaný na doprovod alebo dohľad. Rozsah si určí zariadenie 

v cenníku.“ 

 

4. Čl. 13 sa vypúšťa a nahrádza sa novým článkom: 

 

„1. Úhradu za sociálnu službu uvedenú v Čl. 2 bod 1) písm. a) až d) poskytovanú 

pobytovou a ambulantnou formou v zariadení platí prijímateľ za kalendárny mesiac, 

v ktorom sa mu poskytujú sociálne služby, najneskôr do konca príslušného 

kalendárneho mesiaca. Pri nástupe alebo pri ukončení poskytovania sociálnej služby 

v zariadení počas kalendárneho mesiaca platí prijímateľ za tento mesiac odo dňa 

nástupu do zariadenia pomernú časť úhrady podľa počtu dní, počas ktorých sa mu 

poskytujú sociálne služby v zariadení. 

 

2. Prijímateľ platí úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa výšky príjmu 

a majetku. 

 

3. Príjem na účely platenia úhrady za sociálnu službu v domove sociálnych služieb, 

v špecializovanom zariadení, v zariadení podporovaného bývania, v rehabilitačnom 

stredisku sa zisťuje ako príjem za predchádzajúci kalendárny mesiac (pravidelný 

príjem). Ak ide o nepravidelný príjem, tento príjem sa na účely platenia úhrady za 

sociálnu službu zisťuje ako priemerný mesačný príjem za predchádzajúci kalendárny 

rok. Takto zistený príjem sa každoročne prehodnocuje vždy v júli a platí do konca 

júna nasledujúceho roka. 

 

4. Pri posudzovaní príjmu a majetku na účely platenia úhrady sa primerane použijú 

ustanovenia § 72, § 72a, § 73 zákona o sociálnych službách.“ 

 

5. V Čl. 15  sa odsek 3 vypúšťa a nahrádza sa novým odsekom: 
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„3. Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sú určené vždy najneskôr k 28. 02. 

kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok. Tento výpočet sa prvýkrát 

použije pre výpočet priemerných ekonomicky oprávnených nákladov platných od 

01.03.2016.“ 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja uznesením č. ......../2015 dňa 18. 05. 2015 a účinnosť 

nadobúda 01. 07. 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Baška 

                                      predseda 

 


