
 
 

Mesto Vrbové 
 

Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03  Vrbové 
 

 

 

 

 

Dodatok č. 3 vyvesený na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 30.04.2015 

Dodatok č.3 bol prerokovaný a schválený v MsZ dňa: 30.06.2015 uzn. 71/VI/2015 

Dodatok č. 3 schválený bol zverejnený na úradnej tabuli v meste dňa: 01.07.2015 

 

 

Mesto Vrbové, na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov   v y d á v a  

 

 

 
 

Dodatok č. 3 
k VZN č. 5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb 

a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom 
na území mesta Vrbové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú 
službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové 

 
     Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 6 a § 11 písm. g) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Dodatku 
č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov 
s trvalým pobytom na území mesta Vrbové 

 
Čl. I 

 
     Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 5/2012 o podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú službu pre občanov 
s trvalým pobytom na území mesta Vrbové sa mení a dopĺňa takto: 

1. V ust. § 2 sa ods. 4 mení a dopĺňa takto: 
„4. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti fyzickej osoby v pracovných 

dňoch v pracovnej dobe obvykle od 07:30 hod. do 15:30 hod. prostredníctvom 
opatrovateľov, s ktorými mesto uzatvára pracovnú zmluvu. Začiatok a koniec pracovného 
času v jednotlivých dňoch si môže poskytovateľ zvoliť sám v súlade s potrebami 
opatrovanej osoby. 

 

2. § 2a  Úhrada za opatrovateľskú službu a jej platenie sa mení takto: 
1. Suma úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu je stanovená v súlade 

s ustanovením § 72 zákona o sociálnych službách. Výška úhrady  od klienta je vo 
výške 1,50 € za 1 hodinu opatrovateľskej služby. 

2. Výška úhrady od klienta je 0,50 € za dovezenie jedného obeda.  
3. Celková výška úhrady za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa 

poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako násobok sumy 1,50 € a počtu hodín 
opatrovateľskej služby.  

4. Celková výška úhrady za donášku obeda do domu fyzickej osoby v kalendárnom 
mesiaci sa určí podľa počtu dovezených obedov a vypočíta sa ako násobok sumy 
0,50€ a počtu dovezených obedov do domu fyzickej osoby za daný kalendárny 
mesiac. V prípade, že v jednej domácnosti je viacej fyzických osôb, ktorým je 
rozhodnutím o odkázanosti na opatrovateľskú službu priznaná opatrovateľská služba – 
donáška jedla do domácnosti, každá takáto osoba platí pomernú časť úhrady uvedenej 
v predchádzajúcej vete podľa počtu fyzických osôb v domácnosti. 

5. Spôsob úhrady: 
a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu obsahuje zmluva 

o poskytovaní sociálnej služby v zmysle § 74 zákona o sociálnych službách, 
b) úhradu hradí klient mesačne, ktorá je splatná najneskôr do 15. dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom  sa opatrovateľská služba 
poskytla do pokladne mestského úradu alebo bezhotovostne prevodom na účet mesta. 

6. Každý rok sledovať a prepočítať ekonomicky oprávnené náklady, spojené 
s poskytovaním tejto služby za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na mesiac, 
na prijímateľa sociálnej služby a na počet hodín poskytovanej opatrovateľskej služby. 
Tieto však  nezohľadňovať dodatkami k vyššie uvedenému VZN.          

 



 

 

Čl. II 

 

1. Na Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vrbové č. 5/2012 
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú 
službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové sa uznieslo Mestské 
zastupiteľstvo vo Vrbovom uznesením číslo 71/VI/2015 dňa 30.06.2015. 

2. Tento Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vrbové č. 5/2012 
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a určení úhrady za opatrovateľskú 
službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Vrbové nadobúda platnosť 
dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta Vrbové a účinnosť pätnástym dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Vrbové. 

 

 

 

 

 

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

       Dott. Mgr. Ema Maggiová 

                        primátorka mesta 

 

 

  

 
 
 
 
 


