
Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len „TSK“) 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  (ďalej  len VZN TSK 
č. 34/2020). 

 

II. Osobitná časť 

Vyšší územný celok, ako zriaďovateľ poskytovateľov sociálnej služby, v rámci svojej 
kompetencie v zmysle zákona o sociálnych službách určuje sumu úhrady za sociálnu 
službu, spôsob jej určenia a jej platenia vo VZN.  
  
VZN č. 34/2020 sa vydáva z dôvodu zmien a doplnení aktuálne platného VZN. Zmeny 
sa týkajú: 
 

• doplnenia nového druhu sociálnej služby – podpory samostatného bývania,  
• úpravy výšky úhrady za poskytované sociálne služby.  

 
Rozšírením spektra sociálnych služieb TSK reaguje na potrebu obyvateľov kraja ale aj 
na rozvoj sociálnych služieb v regióne so zameraním na rozvoj komunitných služieb. 
Rozvojom tejto sociálnej služby je možné v budúcnosti ušetriť finančné 
prostriedky vynaložené na pobytové sociálne služby, lebo opäť ako aj služba 
včasnej intervencie, tak aj služba – podpora samostatného bývania, má 
preventívny charakter. Pokiaľ občan dostane pomoc a podporu v domácom 
prostredí, na pobytové služby bude odkázaný oveľa neskôr.  
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Uvedené zmeny budú mať dopad na rozpočet, ako na strane príjmov (zvýšenie úhrady 
za poskytované sociálne služby) v celkovej výške 294 854 EUR, tak aj na strane 
bežných výdavkov v celkovej výške 29 790 EUR. Tieto dopady sú zapracované 
v návrhu rozpočtu pre rok 2021.  
 
Podpora samostatného bývania  
V rámci podporných služieb zákon o sociálnych službách ustanovil nový druh sociálnej 
služby, ktorou je podpora samostatného bývania. Fyzickým osobám nachádzajúcim  sa 
v rôznych nepriaznivých situáciách bude možné poskytovať rôzne druhy pomoci priamo 
v ich prirodzenom prostredí (napr. v byte, v dome). Pôjde napr. o pomoc pri vedení 
domácnosti, pri hospodárení s finančnými prostriedkami, pri platení účtov,                    
pri nadväzovaní kontaktov. Okrem uvedených aktivít sa klientom/tkám v rámci podpory 
samostatného bývania bude odbornými zamestnancami poskytovať: 

- sociálne poradenstvo,  
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
- a vykonávať preventívna aktivita a sociálna rehabilitácia.  

 
Tento nástroj bude možné využiť aj pri podpore osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 
ktoré v rámci procesu deinštitucionalizácie budú prechádzať z celoročných pobytových 
zariadení sociálnych služieb do prirodzeného domáceho prostredia s cieľom podporiť 
ich nezávislosť a samostatnosť. Rovnako tento nástroj bude možné účinne využiť               
pri klientele, ktorá má problémy sa spoločensky začleniť a riešiť samostatne svoje 
problémy pre neprimerané životné návyky alebo pre spôsob života (napríklad pre 
klientov žijúcich v segregovaných komunitách). 
Ide o bezplatnú sociálnu službu, ktorá je prijímateľovi „šitá na mieru“. Predpokladané 
výdavky pre rok 2021 sú vo výške 29 790 EUR (v sume sú zahrnuté mzdy a odvody     
pre dvoch odborných zamestnancov a náklady na materiálne zabezpečenie). Služba 
bude poskytovaná zamestnancami CSS - Nádej a vzhľadom k jej maximálnej 
efektívnosti (dostupnosť pre terénnu formu) bude poskytovaná hlavne obyvateľom 
v okrese Považská Bystrica. 
 
Úhrada za poskytované sociálne služby 
Podľa Čl. 16  aktuálne platného VZN č. 2/2018 TSK môže zmeniť výšku sumy  úhrady 
za jednotlivé druhy sociálnej služby ak dôjde k navýšeniu ekonomicky oprávnených 
nákladov (ďalej len EON) v kalendárnom roku a ich rozdiel oproti ekonomicky 
oprávneným nákladom za posledný účtovne uzatvorený rok podľa tohto VZN 
o minimálne 50 EUR. 
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Prehľad vývoja priemerných EON od roku 2016 (čo je v aktuálne platnom VZN č. 2/2018 
rok, ktorý bol pre stanovenie výšky úhrady v ZSS v ZP TSK posledným účtovne 
uzatvoreným rokom): 

- rok   2016 – 754,74 EUR  (EON  posledne  účtovne uzatvoreného  roku  určený 
pre výpočet úhrad) 

- rok 2017 – 779,26 EUR (rozdiel  v navýšení  EON oproti posledne účtovne 
uzatvorenému roku o 24,52 EUR), 

- rok 2018 – 828,42 EUR (rozdiel v navýšení EON oproti posledne účtovne 
uzatvorenému roku o 73,68 EUR), 

- rok 2019 – 963,58 EUR (rozdiel v navýšení EON oproti posledne účtovne 
uzatvorenému roku o 208,84 EUR). 

 
Ako vidieť  z  prehľadu vývoja  priemerných EON od  roku 2016 došlo k  ich navýšeniu 
za posledný účtovne uzatvorený rok (2019) celkom o 208,84 EUR. Medzi najdôležitejšie 
faktory, ktoré ovplyvnili výšku EON možno zaradiť: 

- zvýšenie cien potravín a všeobecného materiálu,  
- zvýšenie minimálnej mzdy, 
- navýšenie počtu zamestnancov v špecializovaných zariadeniach v súlade 

s minimálnym personálnym štandardom v zmysle zákona o sociálnych službách. 
 
Vzhľadom   k  tejto  skutočnosti TSK  prehodnotil  a  pristúpil k  úprave  výšky  úhrady  
za poskytované sociálne služby tak, ako je uvedené vo VZN č. 34/2020. 
 

Prehľad zvýšenia úhrad pre jednotlivé druhy sociálnej služby poskytované celoročnou 
formou pobytu a racionálnou stravou na deň a prijímateľa sociálnej služby: 

Druh sociálnej 
služby 

Úhrada deň/prijímateľa/od 
marec 2018 do december 
2020 (EUR) 

Úhrada deň/prijímateľa/od 
január 2021 (EUR) 

DSS 10,42 10,80 

ŠZ 11,34 12,90 

ZPB 8,71 9,05 

 

Na základe uvedeného predkladáme Zastupiteľstvu Trenčianskeho samosprávneho 
kraja na schválenie s účinnosťou od 01. 01. 2021 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 
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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. 
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