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2/ Návrh uznesenia č. .../2020 : 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči na svojom zasadnutí prerokovalo návrh Všeobecne záväzného  
nariadenia č..../2020 a svojim Uznesením č..../2020 zo dňa 05.03.2020 
 
a) schvaľuje Všeobecne záväzné  nariadenie č. .../2020 o poskytovaní sociálnych služieb 
a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov 
a Dennom stacionári Jesienka , Treskoňova ul. č.813/4, Bytča 
 
b) týmto VZN sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2019 o poskytovaní 
sociálnych služieb a určení výšky platieb za poskytované sociálne služby v ZPS a DS 
„Jesienka“, Treskoňova č.813/4, Bytča  v znení VZN č.11/2019. 
 
 
3/ Dôvodová správa : 
 
Vzhľadom na neustále sa zvyšujúce prevádzkové náklady sa navrhuje zvýšenie úhrad za 
poskytované sociálne služby v ZPS a DS Jesienka nasledovne : 
  

- úhradu za stravu navýšiť o sumu 0,20 Eur / obed  
- úhradu za obslužné činnosti (ubytovanie) navýšiť o sumu 0,30 Eur / deň  
- úhradu za odborné činnosti (pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 

fyzickej osoby) navýšiť o sumu 0,30 Eur/ deň 
 

Navrhované zmeny v cenníku vychádzajú z  reálnej potreby zvýšenia príjmu zariadenia od 
prijímateľov sociálnych služieb v ZPS a DS Jesienka vzhľadom na každoročne sa zvyšujúce  
ekonomicky oprávnené náklady zariadenia /ďalej EON/. Tieto náklady sú užšie špecifikované 
v §72, ods.5, písm.a)- k) zák č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov. 
V záujme aspoň čiastočnej kompenzácie narastajúcich nákladov na prevádzku zariadenia 
považujeme za potrebné, aby bola výška úhrad za poskytované sociálne služby v zariadení 
zvýšená najmenej tak, ako je uvedené v predloženom návrhu VZN.  
V prípade schválenia úpravy financovania by finančné zaťaženie na jedného klienta ZPS 
predstavovalo sumu približne 25 Eur mesačne. 
 
Odporúčanie:  
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považujem za potrebné vykonať navrhované zmeny 
a odporúčam  komisiám pri MZ, Mestskej rade a následne Mestskému zastupiteľstvu schváliť 
navrhované Všeobecne záväzné  nariadenie č..../2020 o poskytovaní sociálnych služieb 
a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby  v Zariadení pre seniorov a Dennom 
stacionári JESIENKA, Treskoňova č.813/4, Bytča, ktorým sa dopĺňa  a mení VZN č.3/2019 
v znení VZN č.11/2019.   
 
 
                                                                                                Mgr. Adriana Tichá 
                                                                                       riaditeľka ZPS a DS JESIENKA 
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(Návrh) 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYT ČA 

č. ...... /2020 z 5.marca 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 
21.februára 2019 v znení VZN č. 11/2019 zo dňa 12.decembra 2019 o poskytovaní sociálnych 
služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov 
a Dennom stacionári Jesienka, Treskoňova ul. č.813/4, Bytča  

Mestské zastupiteľstvo v Bytči v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 : 

Čl. I. 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 3/2019 zo dňa 21.februára 2019 v znení 
VZN č. 11/2019 zo dňa 12.decembra 2019  o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy 
úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a Dennom stacionári 
Jesienka, Treskoňova ul. č.813/4, Bytča, sa mení a dopĺňa takto : 

1. Článok 7 znie :  

Čl. 7 
Výška úhrady za odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti. 

 
Denná výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 
podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách sa  stanovujev jednej sume bez ohľadu na 
stupeň odkázanosti na deň na jedného klienta nasledovne :  

a) pri celoročnej pobytovej forme v Zariadení pre seniorov na sumu = 3,80 Eur / deň 
b) pri ambulantnej pobytovej forme v Dennom stacionári na sumu =    2,80 Eur / deň 

 

2. Článok 8 odsek 4 znie :  

4. Denná sadzba úhrady za poskytovanie ubytovaniapri celoročnej pobytovej forme pre 
jedného klienta v Zariadení pre seniorov Jesienka na jeden deň je stanovená nasledovne: 

 
a)  jednoposteľová izba bez loggie  = 4,80 Eur / deň 
b) dvojposteľová izba   = 4,80 Eur / deň 

 
3. Článok 9 odsek 2 znie :  
 

2. Denná sadzba úhrady za poskytovanievecných plnení spojených s poskytovaním  
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch v Dennom stacionári je 
stanovená sumou  = 1,80 Eur / deň.  

 

4.  Článok 10  odsek 12 znie : 

12. Výška úhrady za stravovanie je stanovená nasledovne: 
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Pobytová 
ambulantná 
a celoročná 

forma 

Racionálna a šetriaca 
strava 

Diabetická,bielkovinová 
a výživná strava 

Strava 
v dennom 
stacionári 

Strava pre 
stravníkov jedálne   
(čl.10, ods.7,písm. 

a) – c)) 

Suma v Eur/deň Suma v Eur/deň Suma v 
Eur/deň 

Jedno hlavné jedlo 
denne 

raňajky 0,80 Eur 0,80 Eur 0,80 Eur  

desiata 0,60 Eur 0,60 Eur 0,60 Eur  

obed 2,80 Eur 2,80 Eur 2,80 Eur 3,00 Eur 

olovrant 0,60 Eur 0,60 Eur 0,60 Eur  

večera 1,80 Eur 1,80 Eur -  

II. večera  - 0,40 Eur -  

 

5.  Článok 17 odsek 1 znie : 

Prijímateľ sociálnej služby v Jedálni a v ZPS a DS Jesienka je povinný platiť úhradu 
za sociálnu službu určenú poskytovateľom sociálnej služby podľa tohto VZN od 01.04. 2020. 

6. Príloha č. 1 znie : 

Cenník úhrad  za poskytované sociálne služby v ZPS a DS Jesienka  od  01.04.2020 : 
 

1. Výška úhrady za stravovanie: 
a) stravná jednotka a  režijné náklady na prípravu stravy pre občana, ktorému sa 

poskytuje sociálna služba formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov 
Jesienka v Bytči, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcom celodennému 
stravovaniu pri poskytovaní racionálnej a šetriacej stravy  je 6,60 Eur/deň, 

b) stravná jednotka a  režijné náklady na prípravu stravy pre občana, ktorému sa 
poskytuje starostlivosť formou celoročného pobytu v Zariadení pre seniorov Jesienka 
v Bytči s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu pri 
poskytovaní diabetickej, bielkovinovej a výživovej  stravy je 6,60 Eur/deň, 

c) v prípade, že je prijímateľovi poskytované aj ďalšie jedlo formou druhej večere, suma 
úhrady za stravu je 7,00 Eur/deň, 

d) stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje sociálna služba ambulantnou 
formou v Dennom stacionári Jesienka bez poskytnutia večere je 4,80 Eur/deň. 

 
Výška úhrady za stravu na deň sa vypočíta podľa počtu skutočne odobratých jedál.  
 

e) výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v Zariadení pre 
seniorov  Jesienka v Bytči s celoročným pobytom s počtom odoberaných jedál 
zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa zvyšujú o sumu 8,00 Eur na kalendárny 
rok a osobu, na prilepšenie stravy počas sviatkov, 

f) výška úhrady stravy za jedno hlavné jedlo denne (obed) pre prijímateľov sociálnej 
služby  v jedálni v zmysle článku 10, ods.7, písm. a)až c) je stanovená na sumu 3,00 
Eur/obed. 

 
 
2. Výška úhrady za bývanie: 
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Denná sadzba úhrady pre občana za poskytnutie bývania (užívanie obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov a vecných plnení spojených 
s poskytovaním ubytovania) v Zariadení pre seniorov Jesienka je stanovená sumou : 

 
  -  jednoposteľová izba bez loggie - 4,80 Eur 
        - dvojposteľová izba s loggiou -     4,80 Eur 
 
3. Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení v spoločných priestoroch 

priposkytovaní sociálnej služby ambulantnou formou v Dennom stacionáre je stanovená 
sumou  1,80 Eur/deň. 

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

Denná výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej    
osoby podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách sa  stanovuje  na jedného klienta    
nasledovne : 
a) pri celoročnej pobytovej forme v Zariadení pre seniorov na sumu 3,80 Eur 
b) pri ambulantnej pobytovej forme v Dennom stacionáre na sumu   2,80 Eur 

 
5. Výška úhrady za upratovanie, pranie , žehlenie a údržbu bielizne a šatstva     
 Denná výška úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva je     

v zariadení pre seniorov stanovená na sumu 0,20 Eur/deň. 
 
6. Za používanie vlastných elektrospotrebičov sa stanovuje úhrada za spotrebu elektrickej  
      energie  za  jeden  používaný spotrebič na jeden kalendárny mesiac nasledovne : 
 

chladnička 3,50 Eur 
mikrovlnná rúra 3,50 Eur 

televízor 2,00 Eur 

varná kanvica 1,50 Eur 

rádio 1,00 Eur 

 
  
7. Jednorazová úhrada za sociálne služby na odstránenie následkov konania 

prijímate ľa sociálnej služby,  ktoré bolo  zavinené úmyselne alebo pod vplyvom 
alkoholu a iných návykových látokje stanovená na 15,00 Eur+suma škody na majetku 
vyčíslená poskytovateľomsociálnej služby vo výške preukázateľných nákladov. 

 
8. Úhrada za iné činnosti, ktoré skvalitňujú poskytované sociálne služby – podľa cien     

stanovených poskytovateľom týchto služieb.  
 

Čl. II. 

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie 
občanov na úradnej tabuli Mesta Bytča a na webovom sídle Mesta Bytča dňa 
........................................ . 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť dňa 01. apríla 2020. 
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Ing. Miroslav Minárčik 
       primátor mesta 

 


