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samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb 

v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym 
samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, 

spôsob ich určenia a platenia. 
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Všeobecne záväzné nariadenie  
Trenčianskeho samosprávneho kraja 

č. 30/2020, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho 
kraja číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych 
služieb zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady 

za sociálne služby, spôsob ich určenia a platenia. 

 

Trenčiansky samosprávny kraj vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie v súlade   
s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov 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 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) 

 

Článok I. 

Predmet úpravy 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 
nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja číslo 2/2018 o poskytovaní  
sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb zriadených Trenčianskym 
samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne služby, spôsob ich určenia 
a platenia v nadväznosti na prijaté opatrenie z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej 
situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády 
Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020, núdzového stavu na území Slovenskej 
republiky vládou Slovenskej republiky uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 114 
z 15.03.2020, pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 
generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie na základe záverov 
z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020  nasledovne: 

 

1.  V Čl. 6  sa bod  2  a bod  3 v znení:  

„2.Výška úhrady za ubytovanie v domove sociálnych služieb s celoročnou 

a týždennou formou pobytu pre prijímateľa na deň je v rozpätí od 6,00 Eur do 9,00 

Eur. 

3.Výška úhrady za ubytovanie v špecializovanom zariadení  s celoročnou 

a týždennou formou pobytu pre prijímateľa na deň je v rozpätí od 7,00 Eur do 10,00 

Eur.“ 

 



nahrádza novým znením nasledovne: 

„2.Výška úhrady za ubytovanie v domove sociálnych služieb s celoročnou formou  

pobytu pre prijímateľa na deň je v rozpätí od 6,00 Eur do 9,00 Eur. Výška úhrady     

za ubytovanie v domove sociálnych služieb s týždennou formou  pobytu pre 

prijímateľa na deň v období od 16.03.2020 do dňa predchádzajúceho dňu, kedy bude 

obnovené poskytovanie ubytovania v domove sociálnych služieb s týždennou formou  

pobytu s ohľadom na vývoj pandémie ochorenia COVID-19 je stanovená vo výške 

0,00 Eur.  

3. Výška úhrady za ubytovanie v špecializovanom zariadení s celoročnou formou 

pobytu pre prijímateľa na deň je v rozpätí od 7,00 Eur do 10,00 Eur. Výška úhrady   

za ubytovanie v špecializovanom zariadení s týždennou formou  pobytu                   

pre prijímateľa na deň v období od 16.03.2020 do dňa predchádzajúceho dňu,      

kedy bude obnovené poskytovanie ubytovania v špecializovanom zariadení 

s týždennou formou  pobytu s ohľadom na vývoj pandémie ochorenia COVID-19 je 

stanovená     vo výške 0,00 Eur.“ 

 

2. V Čl. 9 sa bod 2 v znení: 

„2.Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním 
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch je: 
 
a) pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v domove sociálnych služieb          
pre prijímateľa na deň v trvaní: 
 

do 4 hodín je v rozpätí   -  od 2,00 Eur do 6,00 Eur, 
od 4 do 8 hodín je v rozpätí  -  od 4,00 Eur do 7,00 Eur,  
nad 8 hodín je v rozpätí   -  od 4,50 Eur do 8,00 Eur. 
 

b) pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v špecializovanom zariadení           
pre prijímateľa na deň v trvaní:  
 

do 4 hodín je v rozpätí   -  od 3,00 Eur do 7,00 Eur, 

od 4 do 8 hodín je v rozpätí  -  od 5,00 Eur do 8,00 Eur,  

nad 8 hodín je v rozpätí   -  od 4,50 Eur do 8,50 Eur.“ 

 

 

nahrádza novým znením nasledovne: 

 

„2.Výška úhrady za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním 

ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch v domove sociálnych služieb 

a v špecializovanom zariadení v období od 16.03.2020 do dňa predchádzajúceho 

dňu, kedy bude obnovené poskytovanie vecných plnení v spojených s poskytovaním 



ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch s ohľadom na vývoj pandémie 

ochorenia COVID-19 je stanovená vo výške 0,00 Eur.“ 

 
Čl. II 

 
Záverečné ustanovenie 

 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 30/2020, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Trenčianskeho samosprávneho kraja 
číslo 2/2018 o poskytovaní sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb 
zriadených Trenčianskym samosprávnym krajom, určení sumy úhrady za sociálne 
služby, spôsob ich určenia a platenia schválilo Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja uznesením č. 422/2020 dňa 27.04.2020 a nadobúda účinnosť 
dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

 
    
 
 
V Trenčíne, dňa 27.04.2020 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Jaroslav Baška 
          predseda 
  

 

 

 

 


