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(NÁVRH) 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA 

 

č. ...... /2023 z 23. februára 2023 

 

o určení súm úhrad za poskytované sociálne služby  

v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka 

 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 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 (ďalej aj len „Zákon 

o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto  

 

všeobecne záväznom nariadení:           

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje sumy úhrad za sociálne služby podľa 

Zákona o sociálnych službách poskytované v Zariadení pre seniorov (ďalej aj len „Zariadenie 

pre seniorov“ alebo „ZPS“) a v Dennom stacionári (ďalej aj len „denný stacionár“) 

JESIENKA, ktorých zriaďovateľom je Mesto Bytča (ďalej aj len „poskytovateľ sociálnej 

služby“). 

 

Článok 2 

Spôsob určenia a platenia úhrady za sociálne služby 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby1 platí poskytovateľovi sociálnej služby úhradu za odborné 

činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti tak,  ako je ustanovené v tomto všeobecne 

záväznom nariadení. 

 

2. Sumu úhrady za odborné činnosti tvorí suma úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej 

osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 Zákona o sociálnych službách. 

Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za ostatné odborné činnosti. 

 

3. Sumu úhrady za obslužné činnosti tvorí suma úhrady za: 

a) ubytovanie, 

b) stravovanie,  

c) upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu šatstva a bielizne, 

d) poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej 

služby v spoločných priestoroch.  

 

 

                                                 
1 § 3 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 
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4. Sumu úhrady za ďalšie činnosti tvorí suma úhrady za 

a) poskytovanie osobného vybavenia, 

b) utváranie podmienok na úschovu cenných vecí. 

 

Článok 3 

Suma úhrady za odborné činnosti 

 

Ustanovuje sa suma úhrady za vykonávanie odborných činností2 takto:  

a) 4,50 eur za jeden deň pri celoročnej pobytovej forme v Zariadení pre seniorov, 

b) 3,50 eur za jeden deň pri ambulantnej pobytovej forme v Dennom stacionári. 

 

Suma úhrady za obslužné činnosti 

 

Článok 4 

Ubytovanie 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje ubytovanie v rozsahu stanovenom Zákonom 

o sociálnych službách3. 

 

2. Vybavenie obytnej miestnosti poskytovateľa sociálnej služby tvorí stále lôžko, matrac, 

stolička alebo kreslo, dvojdielna skriňa a nočný stolík pre každého ubytovaného, 

spoločný stôl, nástenný vešiak, nádoba na odpadky, zrkadlo, umývadlo. Príslušenstvo 

obytnej miestnosti tvorí predsieň, WC, kúpeľňa alebo sprchový kút. 

 

3. Spoločné priestory poskytovateľa sociálnej služby zahŕňa spoločenská miestnosť, 

jedáleň, kaplnka, chodba a schodisko. 

 

4. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje vecné plnenia spojené s bývaním, a to najmä 

vykurovanie, dodávku teplej vody, upratovanie spoločných priestorov, možnosť používať 

výťah, dodávku elektrickej energie, plynu a vody, odvádzanie odpadových vôd, čistenie 

kanalizačných potrubí, revízie strojových zariadení, kontrolu a čistenie komína, 

osvetlenie, odvoz odpadu, spoločný vnútorný rozhlas, WIFI pripojenie na internet, 

poistenie budov a zariadení, údržbu a opravy prevádzkového zariadenia obytných 

miestností, údržbu vybavenia príslušenstva obytných miestností a vybavenia spoločných 

priestorov, údržbu a opravy prevádzkových strojov a zariadení, zákonné revízie 

elektrických spotrebičov, hasiacich prístrojov, elektroinštalácie, výťahov, EPS, 

deratizáciu a dezinsekcia objektu. 

 

 

5. V Zariadení pre seniorov sa poskytuje ubytovanie v jednoposteľových izbách bez loggie, 

s vlastným sociálnym zariadením a v dvojposteľových izbách s vlastným sociálnym 

zariadením a loggiou, ktoré sú kompletne zariadené.  

                                                 
2 § 16 ods. 1 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 
3 § 17 od. 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 
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6. Každá izba je vybavená prípojkou na káblovú televíziu. Prijímateľ sociálnej služby môže 

využívať káblovú televíziu podľa ponuky a cenníka poskytovateľa služieb káblovej 

televízie, ak má vlastný televízny prijímač.  

 

7. Ustanovuje sa suma úhrady za poskytovanie ubytovania pri celoročnej pobytovej forme 

pre jedného klienta v Zariadení pre seniorov Jesienka za jeden deň takto: 

a) 6,00 eur za jeden deň v jednoposteľovej izbe, 

b) 6,00 eur za jeden deň v dvojposteľovej izbe. 

 

8. Prijímateľ sociálnej služby môže využívať vlastné elektrické spotrebiče, ktoré sú 

v dobrom technickom stave a prijímateľ sociálnej služby je spôsobilý ich riadne používať 

v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia a požiarnej bezpečnosti.  

 

9. Ustanovuje sa suma paušálnej mesačnej úhrady za spotrebu elektrickej energie 

používaním vlastných elektrických spotrebičov takto: 

a) 4,00 eur mesačne za jednu chladničku, 

b) 3,50 eur mesačne za jednu mikrovlnnú rúru, 

c) 2,50 eur mesačne za jeden televízny prijímač, 

d) 1,50 eur mesačne za jednu varnú kanvicu, 

e) 1,00 eur mesačne za jeden rádioprijímač.  

 

Článok 5 

Ďalšie obslužné činnosti 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby v Zariadení pre seniorov poskytuje ďalšie obslužné 

činnosti4, a to upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. 

 

2. Ustanovuje sa suma úhrady za obslužné činnosti podľa bodu 1. tohto článku, a to 0,30 eur 

za jeden deň.  

 

3. Poskytovateľ sociálnej služby poskytuje v Dennom stacionári vecné plnenia spojené s 

poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch. 

 

4. Ustanovuje sa suma úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním  

ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch podľa bodu 3. tohto článku, a to  

2,20 eur za jeden deň.  

 

Článok 6 

Stravovanie 

 

1. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh  podávanej stravy 

na dobu jedného kalendárneho týždňa vopred. Jedálny lístok zostavuje vedúci kuchyne 

                                                 
4 § 17 ods. 1 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 
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po konzultácii so stravovacou komisiou zloženou z prijímateľov sociálnej služby 

v Zariadení sociálnych služieb.  

 

2. Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho odborného lekára. 

 

3. Stravovanie v jedálni  Zariadenia pre seniorov možno okrem prijímateľov sociálnej 

služby po dohode so zriaďovateľom poskytovať formou jedného hlavného jedla denne aj: 

a) fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba v domácnosti, 

b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, 

c) ťažko zdravotne postihnutým občanom, ak nie sú v pracovnom pomere  alebo 

obdobnom pracovnoprávnom vzťahu, 

d) zamestnancom iných organizácií, ktoré poskytujú nevyhnutné služby občanom, 

ktorým sa poskytujú sociálne služby v zariadení pre seniorov a občanom, ktorí 

vykonávajú na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

– činnosť súvisiacu s prevádzkou zariadenia, 

e) zamestnancom zariadenia a zamestnancom zriaďovateľa,  

f) študentom a praktikantom v čase vykonávania praxe v zariadení, 

g) občanom vykonávajúcim v zariadení aktivačnú činnosť.  

 

4. Ustanovuje sa suma dennej úhrady za stravovanie5 takto: 

 

Pobytová 

ambulantná 

a celoročná 

forma 

Racionálna 

a šetriaca 

strava 

Diabetická, 

bielkovinová 

a výživná strava 

Strava 

v dennom 

stacionári 

Strava pre 

stravníkov 

jedálne (Čl. 6, 

bod 3. VZN) 

raňajky 1,00 euro 1,00 euro 1,00 euro  

desiata 0,70 eur 0,70 eur 0,70 eur  

obed 3,50 eur 3,50 eur 3,50 eur 4,00 eur 

olovrant 0,70 eur 0,70 eur 0,70 eur  

večera 2,50 eur 2,50 eur -  

druhá večera  - 0,50 eur -  

celkom 8,40 eur 8,90 eur 5,90 eur 4,00 eur 

 

5. Ustanovuje sa suma úhrady za prilepšenie stravy počas Veľkonočných a Vianočných 

sviatkov, ak ide o prijímateľov celoročnej pobytovej sociálnej služby v Zariadení pre 

seniorov, ktorým sa poskytuje počet jedál zodpovedajúci celodennému stravovaniu, a to 

12,00 eur za kalendárny rok.  

 

 

 

 

                                                 
5 § 17 od. 3 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 
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Suma úhrady za ďalšie činnosti 

 

Článok 7 

Osobné vybavenie 

 

Suma úhrady za poskytnutie osobného vybavenia6 sa určí vo výške kúpnej ceny 

osobného vybavenia a uhrádza sa prijímateľom sociálnej služby v deň splatnosti úhrad za 

ostatné poskytované služby v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v 

ktorom bolo osobné vybavenie poskytnuté. 

 

Článok 8 

Úschova cenných vecí 

 

1. Zariadenie pre seniorov s celoročným pobytom prevezme do úschovy cenné veci7 vrátane 

vkladných knižiek a peňažnej hotovosti prijímateľa, ktorý o ich úschovu požiada pri 

nástupe do zariadenia alebo počas starostlivosti v ňom, na základe Zmluvy o úschove. 

Zariadenie vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove a vytvára vhodné podmienky pre 

bezpečnú úschovu cenných vecí.  

 

2. Úschova cenných vecí sa vykonáva bezodplatne.  

 

Článok 9 

Záujmová činnosť 

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby vykonáva a zabezpečuje záujmovú činnosť8. V rámci 

záujmovej činnosti sa tiež realizujú sociálne terapie s prijímateľmi sociálnej služby, 

najmä muzikoterapia, biblioterapia, dramatoterapia, terapia hrou, činnostná 

terapia, ergoterapia, canisterapia. 

 

2. Záujmová činnosť pre prijímateľov sociálnej služby sa realizuje bezodplatne.  

 

Článok 10 

Iné činnosti 

 

1. Poskytovateľ sociálnych služieb môže vykonávať, zabezpečovať alebo vytvárať 

podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré zákon o sociálnych službách 

neupravuje9 a zvyšujú kvalitu sociálnej služby len na základe dohody s prijímateľom 

sociálnej služby.  

                                                 
6 § 18 ods. 1 písm. a) bod 1. 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 
7 § 18 ods. 1 písm. a) bod 6. 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 
8 § 18 ods. 1 písm. a) bod 8. 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 
9 § 15 ods. 3 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 



6 

 

 

2. Sumu úhrady za iné činnosti podľa bodu 1. tohto článku Poskytovateľ sociálnej služby 

dohodne s prijímateľom sociálnej služby osobitnou zmluvou. Sumu úhrady za tieto iné 

dohodnuté činnosti je splatná v deň splatnosti úhrad za ostatné poskytované služby 

v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli iné 

dohodnuté činnosti vykonané.     

       

Článok 11 

Príspevok na úhradu nákladov  

 

1. Poskytovateľ sociálnej služby môže požadovať zaplatenie príspevku na úhradu nákladov 

spojených s výmenou posteľnej bielizne, poskytnutím osobnej hygieny alebo 

upratovaním, ak nevyhnutnosť vykonania týchto činností vyplynula z preukázateľne 

úmyselného konania prijímateľa sociálnej služby, najmä v dôsledku konzumácie alkoholu 

alebo pod vplyvom iných návykových látok. 

 

2. Ustanovuje sa suma príspevku podľa bodu 1. tohto článku, a to 15 eur za jednotlivý 

prípad. Suma príspevku podľa bodu 1. tohto článku je splatná v deň splatnosti úhrad za 

ostatné poskytované služby v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom 

mesiaci, v ktorom došlo k vykonaniu činností podľa bodu 1. tohto článku.    

 

Článok 12 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 o o poskytovaní 

sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v Zariadení pre 

seniorov a Dennom stacionári Jesienka, Treskoňova č. 813/4, Bytča v znení všeobecne 

záväzného nariadenia č. 11/2019, všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 10/2021. 

 

2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli 

Mesta Bytča na pripomienkovanie fyzickými a právnickými osobami dňa 7. februára 

2023. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na webovom sídle 

Mesta Bytča a na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) dňa 7. februára 2023. 

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2023. 

 

                                                                                       Ing. Miroslav Minárčik 

                                                                                          primátor mesta 
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Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Bytča č. .../2023 

o určení súm úhrad za poskytované sociálne služby  

v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári Jesienka 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia: 

 Dátum: Podpis: 

Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 07.02.2023  

Zverejnený na webovom sídle mesta dňa:  07.02.2023  

Zverejnený na CUET dňa: 07.02.2023  

    

Pripomienky fyzických a právnických osôb: 

Dátum začatia lehoty na uplatnenie pripomienok: 08.02.2023 

Dátum ukončenia lehoty na uplatnenie pripomienok: 17.02.2023 

Dátum vyhodnotenia pripomienok:  

Dátum doručenia vyhodnotenia pripomienok 

poslancom: 

 

Poučenia: 

Pripomienku možno uplatniť:  

Písomne na adrese:  Mesto Bytča, Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 

Elektronicky:  emailom na adrese: riaditelka@jesienka.sk 

Do elektronickej schránky Mesta Bytča na Ústrednom portáli verejnej 

správy (www.slovensko.sk) 

Ústne do zápisnice: u príslušného zamestnanca Mesta Bytča: Mgr. Adriana Tichá, tel. č. 

0917 137 331 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie: 

 Dátum: Podpis: 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta 

dňa: 

  

Zverejnené na webovom sídle mesta dňa:    

Zverejnené na CUET dňa:   

Zvesené z úradnej tabule mesta dňa:   

 

 

 

 

 

 

http://www.slovensko.sk/

