
Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča 
č.1/2009 zo dňa 30.4.2009 

v znení VZN č. 1/2010 
o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Bytči podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v súlade so zákonom 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 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 1/2009 o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby. 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Predmetom tohto VZN je poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb a určenie výšky úhrady za 
poskytované sociálne služby 
 

§ 2 
Úhrada za sociálnu službu 

 
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie: 

a) Opatrovateľskej služby 
b) Prepravnej služby 
c) Sociálnej služby v jedálni 
d) Odľahčovacej služby 

2. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.  
3. Mesto Bytča ako poskytovateľ, poskytuje prijímateľovi sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby. 
4. Ak žiadateľ odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť Mesta poskytnúť sociálnu 

službu sa považuje za splnenú. 
 

§ 3 
Opatrovateľská služba 

 
1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá  

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách a 

b) je odkázaná na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 
a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. 

2. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie 
opatrovateľskej služby. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4 zákona 
o sociálnych službách. 

3. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách. Minimálny rozsah úkonov 
nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby, posúdený podľa prílohy č. 
2 zákona o sociálnych službách. 

4. Výška úhrady za opatrovateľskú službu je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN. 
5. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytovaných úkonov 

sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít za kalendárny mesiac, 
v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 
§ 4 

Prepravná služba 
 

Prepravná služba sa poskytuje: 
1. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým 

vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 



2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom sa preukazuje posudkom vydaným 
príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého 
zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu.  

3. Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. 
4. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu upravuje zmluva 

o poskytovaní tejto sociálnej služby. 
5. Výška úhrady za prepravnú službu je uvedená v prílohe č. 1 tohto VZN. Úhrada za prepravnú službu sa určí 

ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti. Dĺžka 
prepravnej vzdialenosti sa ráta od miesta nástupu žiadateľa prepravnej služby. 

6. Úhradu za prepravnú službu platí občan priamou platbou v deň poskytnutia služby vodičovi oproti 
potvrdenke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko, dátum poskytnutia služby a výška úhrady.  

7. Ak je prepravovanou osobou občan, ktorý je držiteľom preukazu ťažko zdravotne postihnutého občana 
s potrebou sprievodcu, jeho sprievodca neplatí žiadnu úhradu. Túto skutočnosť je nutné preukázať 
dokladom.  

 
§ 5 

Jedáleň 
 

1. V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá 
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, 
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo 
c) dovŕšila dôchodkový vek. 

2. Jedáleň poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej 
v odseku 1. 

3. Stravovanie sa poskytne v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav 
poberateľov a podľa určených stravných jednotiek. 

4. Výška úhrady za stravovanie sa rovná nákladom na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. 
 

§ 6 
Odľahčovacia služba 

 
1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým 

zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ďalej len „fyzická osoba, ktorá opatruje“), ktorou sa 
poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas 
obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.  

2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel 
udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.  

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni 
odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku. Počas 
poskytovania odľahčovacej služby mesto poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu 
službu v rozsahu najmenej 12 hodín denne a to terénnu sociálnu službu v prirodzenom rodinnom prostredí. 
Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na sociálnu službu sa na účely 
poskytnutia sociálnej služby z dôvodu uvedeného v ods. 1 považuje za splnenú na základe posudku 
vydaného príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  

4. Ak fyzická osoba poberá peňažný príspevok na opatrovanie len za časť kalendárneho roka, poskytuje sa jej 
odľahčovacia služba v pomernej časti z rozsahu dní uvedených v odseku 3. Pri určení pomernej časti sa aj 
časť dňa považuje za celý deň. 

5. Úhrada za odľahčovaciu službu sa vykonáva na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí tejto sociálnej 
služby vo výške úhrady podľa prílohy č. 1 tohto VZN. 
 

§ 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Právne vzťahy neupravené týmto VZN sa upravujú príslušnými ustanoveniami 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 a Občianskeho zákonníka. 

2. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov platného do 31.12.2008 a platí úhradu za túto službu podľa VZN Mesta Bytča 



č. 8/2004 o úhradách za opatrovateľskú službu sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa 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 účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 
2010.  

3. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči dňa 30.4.2009 a nadobúda 
účinnosť 19.5.2009. 

4. Dňom účinnosti tohoto VZN sa ruší VZN Mesta Bytča č. 8/2004 o úhradách za opatrovateľskú službu.  
 
VZN č. 1/2010 nadobudlo účinnosť 18.3.2010. 
 
 
 
                      

Ing. Peter Korec 
primátor mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 k VZN Mesta Bytča č.1/2009 
o sociálnych službách a o úhradách za sociálne služby 

 
 
 
 

Druh sociálnej služby Merná jednotka Výška úhrady 

Prepravná služba km * 

Prepravná služba - stojné 1 hod. - 

Opatrovateľská služba hod. 0,68 € 

Donáška (dovoz) jedla 1 obed 1,88 € 

Odľahčovacia služba hod. 0,38 € 

 
 
* Výška úhrady za poskytnutie prepravnej služby sa určí podľa zákona č. 283/2002 Z.z.  o cestovných náhradách. 


