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Dodatok č. 6 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nové 

Mesto nad Váhom č. 1/2011 – O poskytovaní sociálnych služieb, 

spôsobe určenia a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Novom Meste nad Váhom 11. decembra 2019 

 
 

 



 

Mestské zastupiteľstvo v Novom Meste nad Váhom na základe §6 ods.1 zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §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 

 

 

tento Dodatok č.6 k VZN č.1/2011 O poskytovaní sociálnych služieb, spôsobe určenia 

a výšky úhrady za sociálne služby na území mesta, mení a dopĺňa prílohu číslo 1 a prílohu 

číslo 4 VZN, takto: 

Príloha č.1 VZN  - Výška úhrady za poskytovanú terénnu opatrovateľskú službu sa mení 

v bode 2 takto: 

2. Prijímateľ sociálnej služby platí za 1 hodinu opatrovateľskej služby 2,5,-€. 

Príloha č.4 VZN – CENNÍK poskytovaných služieb v Zariadení pre seniorov v Novom Meste 

nad Váhom  sa mení nasledovne: 

 

 

Cenník poskytovaných sociálnych a iných služieb v ZPS 

        

ODBORNÉ ČINNOSTI: 

Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby: 

so stupňom odkázanosti IV.  3,10 €/deň 

so stupňom odkázanosti V.  3,20 €/deň 

so stupňom odkázanosti VI.  3,30 €/deň 

z iných vážnych dôvodov 2,10 €/deň 

samoplatca bez posúdenia 
odkázanosti vo výške EON 

OBSLUŽNÉ ČINNOSTI: 

Ubytovanie:  

(vrátane nákladov na energie, odvoz odpadu, vodné, stočné...) 

1 lôžková izba 7,20 €/deň 

2 lôžková izba (samostatné sociálne 
zariadenie) 6,40 €/deň 

2 lôžková izba 6,20 €/deň 

3 lôžková izba 6,00 €/deň 



Stravovanie: 

racionálna strava 2,98 €/deň 

diabetická strava a ostatné diéty 3,57 €/deň 

bezlepková diéta 3,87 €/deň 

Upratovanie, pranie, žehlenie, 
údržba šatstva a bielizne: 1,20 €/deň 

Zvýšené náklady na upratovanie, 
pranie, žehlenie, údržbu šatstva a 
bielizne: ( pri úplnej inkontinencii, 
imobilných, poruchách správania a iné  
- individuálne posúdenie 0,30 €/deň  

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY ALEBO ČINNOSTI: 

používanie TV, rádia 0,10 €/deň  

používanie minichladničky  0,10 €/deň  

používanie mobilnej klimatizácie 0,50 €/deň  

používanie ventilátora 0,10 €/deň  

používanie kyslíkového prístroja 0,10 €/deň  

používanie el. antidekubitného 
matraca 0,10 €/deň  

nabíjanie elektrického vozíka, 
trojkolky, štvorkolky... 0,20 €/deň  

používanie každého ďalšieho 
elektrospotrebiča... 0,10 €/deň  

čistenie priestorov, šatstva, 
bielizne...znečistených úmyselne pod 
vplyvom alkoholu a iných omamných 
látok 15,00 

odstraňovanie následkov poškodenia 
zariadenia spôsobeného pod vplyvom 
návykových látok v plnej výške 

činnosti iného charakteru, ak sa na 
prijímateľ s poskytovateľom na nich 
dohodnú podľa dohody 

 
  
 
 
     Tento dodatok bol schválený na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva Mesta Nové Mesto 
nad Váhom dňa 10.12.2019 uznesením č. 151/2019-MsZ a nadobúda účinnosť 1.1.2020. 
 
 
 

 
 
                                                                                                     Ing. Jozef Trstenský 
                                                                                                           primátor mesta 
 
V Novom Meste nad Váhom dňa  11.decembra.2019                        


