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Mesto Vrbové 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatok č. 1 k VZN vyvesený na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 15.11.2017 

Dodatok č. 1 k VZN bol prerokovaný a schválený v MsZ dňa: 30.11.2017 

Dodatok č. 1  k VZN bol po schválení vyvesený na úradnej tabuli v meste dňa: 01.12.2017 

Dodatok č. 1 k VZN po schválení nadobúda účinnosť dňom 01. februára 2018 
 

 

Mesto Vrbové na  základe samosprávnej pôsobnosti v súlade s ustanovením článku 67      

a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., podľa § 4 ods. 1 a  § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona 

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)  

 v znení neskorších predpisov vydáva tento  

 

Dodatok č. 1   
 

k 
 

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É M U   N A R I A D E N I U 

 

č. 7/2017 

 

o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady               

za sociálne služby poskytované v Domove  Klas, n.o. 
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Článok  I. 

                                            Základné ustanovenia 

 

Predmet Dodatku č. 1  k  všeobecne záväznému nariadeniu 

 

Tento dodatok č. 1  k  všeobecne záväznému nariadeniu č. 7/2017 (ďalej len „nariadenie“) 

podrobnejšie upravuje pôsobnosť Mesta Vrbové vo veci rozhodovania o spôsobe a výške 

úhrady a spôsobe platenia úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení            

pre seniorov (ďalej len ZpS),  v domove sociálnych služieb (ďalej len DSS) 

a poskytovanie sociálnej služby v jedálni prevádzkovaných neziskovou organizáciou 

Domov Klas n.o.,  založenou mestom Vrbové na tento účel.  

 

 

 

                                                                  Článok  II. 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Vrbové č. 7/2017 o spôsobe určenia úhrady, výške 

úhrady a  spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v  Domove Klas, n.o.  

vrátane dodatkov sa mení a dopĺňa takto: 
 

ruší sa príloha č. 1, príloha č. 2  a príloha č. 3  VZN č. 7/2017   a   nahrádzajú sa novými 

prílohami, ktoré znejú: 

 

 

 

                                                                   Príloha č. 1 

                                                                                     k Všeobecne záväznému  

                                                                                                 nariadeniu č.  7/2017 

 

 

 

o spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas n.o. 

 

 

I. Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby na deň na fyzickú osobu 

a) fyzická osoba zaradená do IV. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej  

            osoby zodpovedajúcej odkázanosti na určité úkony                                         0,58 € 

b) fyzická osoba zaradená do V. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej  

            osoby zodpovedajúcej prevažnej bezvládnosti fyzickej osoby                         0,75 € 

c) fyzická osoba zaradená do VI. stupňa odkázanosti na pomoc inej fyzickej  

            osoby (u nevidiacich III. stupeň odkázanosti) zodpovedajúcej úplnej  

            bezvládnosti fyzickej osoby                                                                              0,92 €  
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II. Výška úhrady za stravovanie na deň na fyzickú osobu 

a) Stravná jednotka pri racionálnej strave a žlčníkovej diéte 4 jedlá                    2,70 € 

b) Stravná jednotka pri diabetickej a inej diétnej strave 5 jedál                            3,40 € 

c) Zníženie úhrady za stravovanie o olovrant  pri racionálnej strave                    0,24 € 

             a žlčníkovej diéte 

d) Zníženie úhrady za stravovanie o olovrant pri diabetickej                                0,27 € 

             a inej diétnej strave 

e) Zníženie úhrady za stravovanie o druhú večeru                                                0,20 € 

f) Režijné náklady pri racionálnej strave a žlčníkovej diéte                                 3,50 € 

g) Režijné náklady pri diabetickej a inej diétnej strave                                         3,50 € 

h) Režijné náklady pri odbere 2 jedál denne                                                          2,50 € 

 

III. Výška úhrady za bývanie na deň na fyzickú osobu 

a) Jednoposteľová izba do 10 m2 vrátane Klas                                                      5,70 € 

b) Jednoposteľová izba viac ako 10 m2 Klas                                                         6,30 € 

c) Jednoposteľová izba Klások                                           7,00 € 

d) Dvojposteľová izba Klas do 8 m2 vrátane na 1 osobu                               5,30 € 

e) Dvojposteľová izba Klas viac ako 8 m2 na 1 osobu                                        5,50 € 

f) Dvojposteľová izba Klások                                              6,30 € 

g) Viacposteľová izba Klások                                           6,00 € 

h) Trojposteľová a viacposteľová izba Klas                   4,30 € 

 

IV.      Výška úhrady za pranie, upratovanie, žehlenie a údržbu šatstva na deň na 

fyzickú osobu  

a) Pri poskytovaní úkonov v rozsahu stupňa I. Čl. II. § 4 bod 4.3 ods.1 VZN     0,50 € 

b) Pri poskytovaní úkonov v rozsahu stupňa II. Čl. II § 4 bod 4.3 ods.1. VZN    0,75 € 

c) Pri poskytovaní úkonov v rozsahu stupňa III. Čl. II. §4 bod 4.3 ods.1.VZN    1,00 € 

 

V. Výška úhrad za ďalšie služby 

a) Preprava v meste Vrbové  na 1 cestu                                                           1,50 € 

b) Prepravná služba na 1 km na osobu                                                             0,30 € 

 

 

VI. Výška úhrad za nadštandardné služby na mesiac na fyzickú osobu 

a) TV                              4,00 € 

b) Rádio                              4,00 € 

c) Chladnička veľká                 3,00 € 

d) Chladnička malá                            2,00 € 

e) PC                                                      2,00 € 

f) Iné nemenované spotrebiče (napr. DVD, video,...)                               1,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Strana 4 z 5                                                     VZN 

                                                                                                 Príloha č. 2 

                                                                                     k Všeobecne záväznému  

                                                                                     nariadeniu č.  7/2017 
 

o spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas n.o. 

 

Percentuálne vyjadrenie stravnej jednotky: 

 

1. Celodenné stravovanie pri racionálnej strave 

Raňajky       21% 

Obed         40 % 

Olovrant         9 % 

Večera        30 % 

 

2. Celodenné stravovanie pri diabetickej, bielkovinovej, výživovej a špeciálnej diéte 

Raňajky       19 % 

Obed         40 % 

Olovrant          8 % 

Večera        27 % 

Druhá večera          6 % 

 

 

                                                                                                 Príloha č. 3 

                                                                                     k Všeobecne záväznému  

                                                                                     nariadeniu č.  7/2017 
 

 

o spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Domove Klas n.o. 

 

I. Výška úhrady za poskytovanie sociálnej služby v jedálni ambulantnou formou  

na deň na fyzickú osobu podľa kalkulácie skutočných nákladov  

 

Suma úhrady na osobu a poskytnutý obed           2,70 € 

 

 

 

                                                                  Článok  III. 

                                                         Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto Dodatku č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 7/2017 

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

poskytované v Domove Klas, n.o. sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom  

uznesením č. 145/XI/2017 zo dňa 30.11.2017. Platnosť nadobúda podpísaním 

primátorom a vyvesením na úradnej tabuli MsÚ po dobu 15 dní  a  účinnosť          

dňom 1.2.2018. 

2. Nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č. 1  sa súčasne ruší Príloha č. 1, 

Príloha č. 2   a  Príloha č. 3  k  Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 7/2017 

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

poskytované v Domove Klas, n.o.;  Ostatné ustanovenia VZN č. 7/2017 zostávajú 

nezmenené. 
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3. Všetky zmeny a  doplnky pôvodného VZN-ka a jeho Dodatku č. 1  podliehajú 

schváleniu Mestského zastupiteľstva vo Vrbovom. 

 

 

 

 

Dott. Mgr. Ema Maggiová 

 primátorka mesta Vrbové 

 

 

 

 


