
 

 
Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 

a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. a/ a podľa § 6 ods. 

1 Zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a noviel schvaľuje 

a mesto Vrbové vydáva toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 6/2009  

 

o poskytovaní sociálnych služieb  
 

 

Čl. I 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

 

     Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN“) určuje sumy úhrady za sociálne 

služby, spôsob určenia úhrady za sociálne služby a platenia úhrady za sociálne služby, 

v zmysle ustanovenia  § 72 ods. 2 a § 73 zákona o sociálnych službách poskytované Mestom 

Vrbové. 

 

 

Čl. II 

SOCIÁLNE SLUŽBY 

 
§ 2 

Druh sociálnej služby, formy sociálnej služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Vrbové  

 

1. Mesto Vrbové poskytuje: 

a/ sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia 

dôchodkového veku, ktorými sú: 1. zariadenie pre seniorov 

 2. opatrovateľská služba 

 

b/ podporné sociálne služby, ktorými sú: 1. odľahčovacia služba  

c/ služba iného charakteru: 1. rozvoz jedál a potravín.  

        

 

 

 

 

 

 

 



Čl. III 

USTANOVENIA O ÚHRADÁCH ZA SOCIÁLNE SLUŹBY A SLUŹBY 

POSKYTOVANÉ ROZVOZOM JEDÁL A POTRAVÍN 

 

§ 3 

Určenie sumy úhrady za sociálne služby, spôsob určenia a platenia úhrad 

 

1. Občan /prijímateľ sociálnej služby/ je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej 

služby: 

a/ zariadenie pre seniorov 

b/ opatrovateľská služba 

c/ odľahčovacia služba 

 

2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu i za poskytované služby pri 

rozvoze jedál a potravín. 

3. Úhrada za sociálne služby sa stanovuje nasledovne: 

 

 

     I. Zariadenie pre seniorov – DD a DSS KLAS, n.o. Vrbové 

 

Riadi sa cenníkom, ktorý je prílohou č. 1 tohto VZN. 

Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

       

     II. Opatrovateľská služba 

   

l. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných                 

dňoch maximálne 7,5 hodiny denne. 

2. V prípade, ak o opatrovateľskú službu požiada viacero osôb žijúcich v spoločnej 

domácnosti poskytne sa týmto opatrovateľská služba v rozsahu maximálne 7,5 hodiny/ 

deň/ domácnosť. 

3. Úhrada za sociálnu službu – opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí 

podľa rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti 

o domácnosť a základných sociálnych aktivít v prepočte na počet pracovných dní 

v príslušnom mesiaci. 

4. Úhrada za sociálnu službu – opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného 

rozsahu poskytnutých úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť 

a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská 

služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca. 

5. Úhradu za sociálnu službu – opatrovateľskú službu môže občan platiť platbou 

v hotovosti do pokladne mesta. 

6. Výška úhrady za sociálnu službu- opatrovateľskú službu je  0,90  €/hodinu 

opatrovateľskej služby. 

7. Podrobnosti o poskytovaní sociálnej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní 

sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

 

III. Odľahčovacia služba – terénna sociálna služba a pobytová sociálna služba 

 

1. Odľahčovacia sociálna služba sa poskytuje formou terénnej sociálnej služby – resp. 

pobytovej sociálnej služby. 



2. Úhrada za sociálnu službu (odľahčovacia služba) sa stanovuje podľa formy, ktorú si 

prijímateľ sociálnej služby zvolí v súlade s týmto VZN. 

 

IV. Služba iného charakteru - rozvoz jedál a potravín 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu i za poskytované služby pri 

rozvoze jedál a potravín. Výška úhrady za službu iného charakteru – rozvoz jedál a 

potravín je 0,30  €/deň. 

 

Čl. IV 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli mesta najmenej 15 dní pred 

rokovaním Mestského zastupiteľstva, t.j. 9.9.2009 na uplatnenie pripomienok k tomu 

to návrhu.  

2. Toto  VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom dňa 8.10.2009 uznesením 

č.81/X/2009, účinnosť nadobúda 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli 

mesta, t.j.23.10.2009. 

3. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 6/2009 stráca účinnosť a platnosť Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Vrbové č.6/2002 o prechode pôsobnosti v opatrovateľskej 

službe z Okresného úradu Piešťany na Mesto Vrbové  Dodatku č. 1/2004 k Všeobecne 

záväznému nariadeniu Mesta Vrbové č.6/2002 o prechode pôsobnosti 

v opatrovateľskej službe z Okresného úradu Piešťany na Mesto Vrbové    

 

 

 

 

 

 

       PaedDr. Ivan Borovský 

       primátor mesta Vrbové 

 

 

 

 

 


