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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky vo veciach územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení 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 vydáva toto  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2014 
o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky 

 
PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie o 
úhradách za sociálne služby poskytované 
Mestom Malacky (ďalej len „nariadenie“) 
stanovuje  v  zmysle 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 len „zákon o sociálnych službách“) 
jednotlivé sociálne služby poskytované 
Mestom Malacky (ďalej len „mesto“) a 
Mestským centrom sociálnych služieb 
Malacky (ďalej len „MsCSS“), upravuje 
spôsob určenia úhrady, výšku úhrady 
a spôsob platenia úhrady. 

 
 

DRUHÁ ČASŤ 
SOCIÁLNE SLUŽBY 

 
§ 2 

Druhy sociálnych služieb 
 

(1) Sociálne služby poskytované 
MsCSS sú: 
a) útulok, 
b) zariadenie opatrovateľskej služby 

(ďalej len „ZOS“), 
c) denný stacionár, 

d) domáca opatrovateľská služba 
(ďalej len „opatrovateľská služba“), 

e) prepravná služba, 
f) požičiavanie pomôcok, 
g) odľahčovacia služba, 
h) jedáleň, 
i) práčovňa, 
j) stredisko osobnej hygieny. 

 
(2) Sociálna služba poskytovaná 
mestom je denné centrum (klub 
dôchodcov). 

 
(3) Sociálne služby podľa odseku 1 
tohto nariadenia možno vhodne a účelne 
spájať. 

 
(4) Sociálne služby uvedené v odseku 1 
písm. b) až d) tohto nariadenia sa 
poskytujú na základe rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré 
vydá mesto na podklade posudku podľa   
§ 92 ods. 9 zákona o sociálnych službách.  

 
 

§ 3 
Spôsob určenia, výška a 

spôsob platenia úhrady za sociálnu 
službu 

 
(1) Úhrada za poskytovanú sociálnu 
službu sa fyzickej osobe určuje týmto 
nariadením podľa druhu a  rozsahu 
poskytovanej sociálnej služby. 
 
(2) Pri sociálnych službách uvedených 
v § 2 ods. 1 tohto nariadenia sa úhrada 
určuje podľa prílohy tohto nariadenia. 
Fyzická osoba, ktorá nie je obyvateľom 
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mesta platí úhradu za sociálne služby vo 
výške ekonomicky oprávnených nákladov 
(ďalej len „EON“). 
 
(3) Pri sociálnych službách uvedených 
v § 2 ods. 1 písm. a) až c) tohto nariadenia 
sú EON znížené o príspevok Ministerstva 
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. 

 
(4) Fyzická osoba, ktorá je odkázaná na 
pomoc inej fyzickej osoby a  nemá 
posudok o odkázanosti na sociálnu službu 
platí úhradu vo výške EON. Pri 
sociálnych službách uvedených v § 2 ods. 
1 písm. a) až c) tohto nariadenia sú EON 
znížené o príspevok Ministerstva práce 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej 
republiky. 

 
(5) Úhradu za sociálne služby platí 
prijímateľ sociálnej služby v hotovosti do 
pokladne MsCSS, alebo bezhotovostne na 
účet MsCSS.  

 
(6) Prípadné preplatky, či nedoplatky za 
sociálne služby budú vyúčtované 
v najbližšom termíne úhrad. 

 
§ 4 

Útulok 
 

(1) V útulku sa fyzickej osobe určí 
úhrada za počet dní poskytovania 
sociálnej služby. 
 
(2) Úhradu platí fyzická osoba 
najneskôr posledný pracovný deň 
v danom mesiaci alebo posledný deň 
pobytu. 
 

§ 5 
Zariadenie opatrovateľskej služby 

 
(1) Celková úhrada za sociálnu službu 
v ZOS sa určuje na kalendárny mesiac ako 
súčet denných úhrad za pobyt spojený so 
službami a stravovanie. Ak nie je 
prijímateľ sociálnej služby prítomný 

v ZOS, platí úhradu len za obsadené 
miesto podľa prílohy tohto nariadenia, ak 
nie je toto miesto na prechodný čas 
obsadené inou osobou. 
 
(2) Úhradu platí fyzická osoba 
najneskôr posledný pracovný deň 
v danom mesiaci. 

 
§ 6 

Denný stacionár 
 

(1) Za poskytovanie sociálnej služby 
v dennom stacionári sa určuje fyzickej 
osobe úhrada na jednu hodinu. Celková 
úhrada za túto službu sa určuje za 
kalendárny mesiac podľa počtu hodín 
poskytnutia sociálnej služby a podľa počtu 
odoberaných jedál.  
 
(2) Úhradu platí fyzická osoba 
najneskôr posledný pracovný deň 
v danom mesiaci. 
 

§ 7 
Opatrovateľská služba 

 
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje 
fyzickej osobe na území mesta v jej 
prirodzenom sociálnom prostredí alebo 
v jej domácom prostredí.  
 
(2) Za opatrovateľskú službu sa určuje 
fyzickej osobe úhrada na kalendárny 
mesiac podľa počtu hodín opatrovania v  
rámci stanoveného pracovného času 
opatrovateľskej služby MsCSS. V prípade 
poskytovania opatrovateľskej služby nad 
rámec tohto pracovného času sa určí 
úhrada vo výške EON. 
 
(3) Úhradu platí fyzická osoba  
najneskôr posledný pracovný deň 
v danom mesiaci. 
 

§ 8 
Prepravná služba 
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(1) Za prepravnú službu sa určuje 
fyzickej osobe úhrada podľa toho, či sa 
prijímateľovi sociálnej služby poskytuje 
táto služba na území mesta, kde je určená 
suma za jazdu alebo mimo územia mesta, 
kde je suma určená na 1 kilometer.  
 
(2) Ak je prijímateľ prepravnej služby 
odkázaný na sprevádzajúcu osobu podľa 
osobitného predpisu1), táto sprevádzajúca 
osoba úhradu neplatí. Ak prijímateľ 
prepravnej služby na sprevádzajúcu osobu 
odkázaný nie je, takáto sprevádzajúca 
osoba platí rovnakú úhradu ako 
sprevádzaná osoba. Sprevádzajúca osoba 
neplatí stojné. 

 
(3) Fyzická osoba, ktorá má 
z príslušného úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny priznaný peňažný príspevok na 
prepravu podľa osobitného predpisu1) je 
povinná uhradiť za príslušnú prepravu a 
stojné výšku EON, rovnako aj 
sprevádzajúca osoba. 
 
(4) V prípade, že vodič prepravnej 
služby parkuje na parkovacom mieste, 
ktoré je spoplatnené a  čaká na 
prepravovanú osobu, prepravovaný platí 
poplatok aj za parkovanie. 

 
(5) Za prepravnú službu platí 
prepravovaná osoba úhradu v  hotovosti 
vodičovi prepravnej služby. Vodič vydá 
prepravovanej osobe po ukončení 
prepravy príjmový pokladničný doklad. 
 

§ 9 
Požičiavanie pomôcok 

 
(1) Za požičanie pomôcky sa fyzickej 
osobe určí úhrada ako sadzba za požičanie 
jednej pomôcky na 1 deň, násobená 
počtom dní zapožičania. 
 
_________________  

 
1) Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na 
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

(2) Za požičanie pomôcky platí fyzická 
osoba úhradu v deň odovzdania pomôcky. 

 
§ 10 

Odľahčovacia služba 
 

Za odľahčovaciu službu sa určí 
prijímateľovi sociálnej služby úhrada 
podľa druhu sociálnej služby, a to podľa 
toho, či sa sociálna služba poskytne v 
ZOS, v dennom stacionári alebo 
opatrovateľskou službou.  
 

§ 11 
Jedáleň 

 
(1) Za stravovanie v  jedálni sa určí 
fyzickej osobe úhrada za stravovanie 
v rozsahu jedného teplého jedla – obeda 
za jeden deň, a  to podľa počtu 
poskytnutých obedov v  príslušnom 
mesiaci.  
 
(2) Jedáleň poskytuje aj diabetickú 
stravu. 
 
(3) Jedáleň zabezpečuje aj donášku 
obedov do domácnosti fyzickej osoby 
(ďalej len „rozvoz“). 

 
(4) Ak má fyzická osoba zabezpečený 
aj rozvoz obedov, úhrada sa určí počtom 
poskytnutých obedov v závislosti od toho, 
či sa fyzickej osobe poskytuje  
opatrovateľská služba alebo či sa 
zabezpečuje rozvoz do jednej domácnosti 
pre jednu alebo viac fyzických osôb.  
 
(5) Za stravovanie v jedálni a za rozvoz 
obedov platí fyzická osoba úhradu vopred, 
najneskôr v posledný pracovný deň 
mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, 
v ktorom sa bude obed, prípadne rozvoz 
poskytovať. 
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§ 12 
Práčovňa 

 
 Za pranie, žehlenie a  údržbu 
bielizne a šatstva sa určuje fyzickej osobe 
úhrada za jedno pranie v práčke                
(1 práčka). Fyzická osoba zaplatí úhradu 
za túto službu v hotovosti do pokladne 
MsCSS pri prevzatí bielizne a šatstva. 

 
§ 13 

Stredisko osobnej hygieny 
 

 Za vykonanie osobnej hygieny sa 
určuje fyzickej osobe úhrada za jedno 
sprchovanie. Za túto službu zaplatí 
fyzická osoba úhradu do pokladne MsCSS 
po jej vykonaní. 

 
§ 14 

Denné centrum 
 

 V dennom centre sa neplatí úhrada. 

 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
§ 15 

 
(1) Toto nariadenie bolo schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Malackách č. 19/2014 dňa 17. apríla 
2014. 
 
(2) Týmto nariadením sa ruší 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Malacky č. 6/2011 o poskytovaní 
sociálnych služieb mestom Malacky, 
schválené uznesením č. 38/2011 na 
rokovaní Mestského zastupiteľstva 
v Malackách dňa 17. marca 2011. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda 
účinnosť 1. júla 2014, okrem  § 2 ods. 1 
písm. c), ktorý nadobúda účinnosť dňom 
zaregistrovania v  Registri poskytovateľov 
sociálnych služieb Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
 
 
V Malackách ...... apríla 2014 
 
 
 
     RNDr. Jozef Ondrejka 
           primátor mesta 
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Príloha k VZN č. .../2014 

Sumy úhrad za jednotlivé sociálne služby poskytované 
Mestským centrom sociálnych služieb Malacky 

 
 
VZN 

služba úkon jednotka EON 
v € * 

EON- 
ŠR ** 

úhrada   
v € 

§ 4 útulok  pobyt 1 miesto/1 deň 3,23 1,25      1 
§ 5 ZOS pobyt+služby 1 miesto/1 deň 17,45 6,93 5,50 
  raňajky 1 osoba/1 deň 0,73 0,70 
  desiata 1 osoba/1 deň 0,20 0,15 
  obed *** 1 osoba/1 deň 3,30 2,20 
  obed dia *** 1 osoba/1 deň 3,50 2,40 
  olovrant 1 osoba/1 deň 0,18 0,15 
  večera 1 osoba/1 deň 1,24 1,20 
  II. večera (dia) 1 osoba/1 deň 0,22 0,20 
 (raňajky,des.,obed,

olovrant,večera) 
celodenná 
strava (5 jedál) 

1 osoba/1 deň 5,65 
4,40 

 (raňajky,des.,obed,
olovrant,2xvečera) 

celodenná dia 
strava (6 jedál) 

1 osoba/1 deň 6,07 
4,80 

  ak nie je obyv. 
prítomný 

1 miesto/1 deň 1,81 0,72 
0,70 

§ 6 denný stacionár pomoc pri 
odkázanosti 

1 osoba/1 hod.  
     1 

§ 7 opatrovateľská 
služba 

opatrovanie 1 osoba/1 hod. 3,71 
1,30 

§ 8 prepravná služba     
  jazda v meste 1os./jazda MA 1,80      1 
  jazda mimo 

mesta 
1 osoba/1 km 0,30 

0,25 

  stojné mimo 
mesta 

1 osoba/hod. 1 
0,50 

§ 9 požičiavanie 
pomôcok 

požičanie 
pomôcky 

1 pomôcka 
/1 deň 

0,57 
0,33 

§ 10 odľahčovacia 
služba 

podľa služby 
§6, §7 alebo §8 

  
 

§ 11 jedáleň obed *** 1 obed 3,30 2,20 
  obed dia *** 1 obed dia 3,50 2,40 
  rozvoz obedov 1 rozvoz/osoba 0,62 0,60 
  rozvoz obedov 2 obedy a viac/ 

1 domácnosť 
 

0,80 

  rozvoz pri 
opatrovaní 

1 rozvoz/osoba  
0,40 

§ 12 práčovňa pranie 
+žehlenie 

1 práčka 3,99 
2,50 

§ 13 stredisko osobnej 
hygieny 

osobná hygiena 
(sprchovanie) 

1 osoba/sprcha 1,13 
0,80 

 
*EON – ekonomicky oprávnené náklady 
** ekonomicky oprávnené náklady po odrátaní príspevku zo štátneho rozpočtu 
*** mesto prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta na stravu na jeden obed príspevok vo výške 0,60 €. 


