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Všeobecne záväzné nariadenie  
Trenčianskeho samosprávneho kraja  

č. 32/2017, 
ktorým sa mení a dopĺňa 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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 

samosprávneho kraja číslo 19/2015. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie v súlade s 
§ 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“) 
 
 

Článok  I. 
 

Predmet úpravy 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa  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 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho 
samosprávneho kraja číslo 19/2015 nasledovne: 

 
1. V Čl. 2 sa dopĺňa bod 1 o písm. f), ktoré znie: 
 

„f)  včasnej intervencie.“ 
 
2. V Čl. 2 sa dopĺňa bod 4 

 
„4. Sociálna služba včasnej intervencie sa poskytuje ambulantnou formou alebo 
terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.“ 
 

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

 
 

4. V Čl. 3 sa v bode 11 znenie „Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
v domove sociálnych služieb a  rehabilitačnom stredisku s ambulantnou formou 
a racionálnou stravou:“  nahrádza novým znením: 
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„Suma úhrady za poskytovanú sociálnu službu v domove sociálnych služieb, 
v špecializovanom zariadení a rehabilitačnom stredisku ambulantnou formou 
a racionálnou stravou:“ 
 
5. V Čl. 3 sa doterajšie body 7 až 12 sa označujú ako body 8 až 13. 

 
6. V Čl. 6 sa bod 3 nahrádza novým znením: 
 
„3. Výška úhrady za ubytovanie na deň je v rozpätí od 4,76 Eur do 11,00 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 v rozpätí: 

 

 do 4 hodín - od 1,00 Eur do 5,00 Eur, 

 od 4 do 8 hodín -  od 2,00 Eur do 6,00 Eur,  

 od 8 do 12 hodín – od 3,00 Eur do 7,00 Eur. 
 

 
 

Článok II 
 

Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uznesením č. 458/2017   dňa 30.01.2017 a účinnosť 
nadobúda dňa 01.03.2017. 

 
 
 

 
 

Ing. Jaroslav Baška, v. r. 
predseda 


