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MESTO  MODRA 
 
 
 
 
 

NÁVRH 
 
 
 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní 
sociálnych služieb mestom Modra 

 
 
Mesto Modra v zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov 

 
                                                  zverejňuje návrh: 
 

 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní 

sociálnych služieb mestom Modra 
 
 

Dňom vyvesenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta na úradnej tabuli 
Mesta Modry začína plynúť 10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a 
právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, 
elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Modre. 
 
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, 
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky 
musí byť zrejme kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia 
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
 
Oznam vyvesený na úradnej tabuli mesta Modry dňa: ....................... 
 
Oznam zverejnený na webovom sídle mesta Modry www.modra.sk dňa: ........................ 

 
V Modre, dňa ................... 
 

 
 
 
                      Juraj Petrakovič, v.r. 
            primátor mesta Modra 

 
 
 

 

http://www.modra.sk/
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Návrh uznesenia 

 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Modry po prerokovaní 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych 
služieb mestom  Modra, 
 
- v predloženom znení; 

 
alternatívne: 

 
- v znení schváleného poslaneckého návrhu poslanca ............................................, 
- s pripomienkami. 
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Modry 
č. 2/2023 o  poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra  

 
 
     Mesto Modra na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy, v zmysle § 4 ods. 3 písm. p), § 6 
ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších  predpisov a v súlade s 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 (ďalej len „zákon 
o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
„VZN“). 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

    
Toto VZN upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb, určuje výšku úhrady za 
sociálnu službu a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú mestom 
Modra prostredníctvom Mestského centra sociálnych služieb Modra (ďalej len „MsCSS“) 
v súlade s 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 (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).  
.  
 

§ 2 
Druh sociálnej služby 

 
(1)  Mesto Modra poskytuje prostredníctvom MsCSS nasledujúce druhy  sociálnych 
služieb: 
 
1.1 sociálne služby krízovej intervencie poskytované v zariadeniach, ktorými sú: 

a) útulok, 
b) zariadenie núdzového bývania. 

1.2 sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 
zdravotného   postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu  alebo z   dôvodu  
dovŕšenia  dôchodkového  veku, ktorými sú:  

        a) poskytovanie sociálnej služby v   zariadení  opatrovateľskej služby,  
b) domáca opatrovateľská služba (ďalej len opatrovateľská služba), 
c) prepravná služba. 

1.3 podporné  služby, ktorými sú: 
a) odľahčovacia služba, 
b) poskytovanie sociálnej služby v dennom centre, 
c) poskytovanie sociálnej služby v jedálni. 

1.4   sociálna služba na podporu rodiny s deťmi, ktorou je: 
a) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného 
života a pracovného života. 

  
(2) Prijímateľ sociálnej služby je povinný za poskytovanie sociálnych služieb uvedených 
v odseku 1 platiť úhradu podľa tohto VZN. Výška úhrady za sociálnu službu sa určí 
podľa druhu a rozsahu poskytovanej sociálnej služby.  
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§ 3 
Útulok 

 
(1) Sociálna služba v útulku sa poskytuje fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, 
ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užívať. 
Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 
obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy 
z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 
životných potrieb a z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania. 
  
(2) V útulku sa :  
 a) poskytuje:  
     1.   ubytovanie na určitý čas 

2. sociálne poradenstvo 
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 
4. nevyhnutné ošatenie a obuv 

 b) utvárajú podmienky na: 
      1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 
      2. prípravu stravy,  
      3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva 
      4. upratovanie 
      5. záujmovú činnosť 
      6. úschovu cenných vecí 
 c) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností 
  
 

§ 4 
Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu v útulku 

 
(1)  Výška úhrady za sociálnu službu v útulku sa určí podľa príjmu a majetku fyzickej 
osoby, na základe ktorých sa zistí skutočnosť, či sa fyzická osoba nachádza v hmotnej 
núdzi. 
 
(2) Prijímateľ sociálnej služby v útulku platí úhradu za ubytovanie a úhradu za úschovu 
cenných vecí. Celková suma úhrady za kalendárny mesiac sa určí ako násobok dennej 
sadzby a počtu dní v kalendárnom mesiaci.  
 
(3) Celkovú sumu úhrady za kalendárny mesiac je prijímateľ sociálnej služby v útulku 
povinný uhradiť v hotovosti do pokladne MsCSS, alebo bankovým prevodom podľa v 
zmluve dohodnutých podmienkach platenia úhrady, a to najneskôr do 15. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  
 
(4)  Za poskytovanie sociálnej služby v útulku sa určuje  
      4.1 úhrada za ubytovanie: 
      a) fyzickej osobe, ktorá je v hmotnej núdzi:      1,90 € /deň 
 
      b)  fyzickej osobe, ktorá nie je v hmotnej núdzi:     4,50 € /deň. 
 
      4.2 úhrada za úschovu cenných vecí      0,20 € /deň  
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§ 5 
Zariadenie núdzového bývania  

 
(1) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, 

v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorou je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym 
vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť 
a samostatne riešiť svoje problémy pre ohrozenie správaním iných fyzických 
osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb.  

 
(2) V zariadení núdzového bývania sa  

a) Poskytuje 
1. ubytovanie na určitý čas, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
 
b) Utvárajú podmienky na 
1. prípravu stravy, 
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, 
4. záujmovú činnosť 
5. upratovanie 
6. úschovu cenných vecí 
 

(3) Za poskytovanie sociálnej služby v zariadení núdzového bývania sa určuje: 
3.1 úhrada za ubytovanie: 
a) fyzickej osobe, ktorá je v hmotnej núdzi: 

- plnoletá fyzická osoba      1,90 € /deň 
- plnoletá fyzická osoba s 1 nezaopatreným dieťaťom  2,20 € /deň 
- plnoletá fyzická osoba s 2 nezaopatrenými deťmi  2,40 € /deň  
- plnoletá fyzická osoba s 3 a viac nezaopatrenými deťmi 2,50 € /deň 
- dve plnoleté spoločne posudzované fyzické osoby (2FO) 3,40 € /deň 
- 2 FO s  1 nezaopatreným dieťaťom    3,70 € /deň 
- 2 FO s  2 nezaopatrenými deťmi     3,90 € /deň 
- 2 FO s  3 a viac nezaopatrenými deťmi    4,00 € /deň 

b) fyzickej osobe, ktorá nie je v hmotnej núdzi: 
- plnoletá fyzická osoba      5,20 € /deň 
- plnoletá fyzická osoba s 1 nezaopatreným dieťaťom  5,70 € /deň 
- plnoletá fyzická osoba s 2 nezaopatrenými deťmi  5,90 € /deň 
- plnoletá fyzická osoba s 3 a viac nezaopatrenými deťmi 6,10 € /deň 
- dve plnoleté spoločne posudzované fyzické osoby (2FO) 7,20 € /deň 
- 2 FO s  1 nezaopatreným dieťaťom    8,20 € /deň 
- 2 FO s  2 nezaopatrenými deťmi     8,40 € /deň 
- 2 FO s  3 a viac nezaopatrenými deťmi    8,60 € /deň 

             
3.2. úhrada za úschovu cenných vecí     0,20 € /deň 

               
(4) Výška úhrady za sociálnu službu v zariadení núdzového bývania sa určí podľa 

príjmu a majetku fyzickej osoby, na základe ktorých sa zistí skutočnosť, či sa 
fyzická osoba nachádza v hmotnej núdzi. 
  

(5) Prijímateľ sociálnej služby v zariadení núdzového bývania platí úhradu za 
ubytovanie a úhradu za úschovu cenných vecí. Celková suma úhrady za 
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kalendárny mesiac sa určí ako násobok dennej sadzby a počtu dní 
v kalendárnom mesiaci.  
 

(6) Celkovú sumu úhrady za kalendárny mesiac je prijímateľ sociálnej služby 
v zariadení núdzového bývania povinný uhradiť v hotovosti do pokladne MsCSS, 
alebo bankovým prevodom podľa v zmluve dohodnutých podmienkach platenia 
úhrady, a to najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 
 

§ 6 
Zariadenie opatrovateľskej služby 

 
(1) V zariadení  opatrovateľskej  služby (ďalej len „ZOS“) sa poskytuje sociálna 
služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu 
v zariadení opatrovateľskej služby. 
 
(2) V ZOS sa poskytujú 
a) odborné činnosti: - pomoc  pri  odkázanosti  na  pomoc  inej  fyzickej  osoby, 

-sociálne  poradenstvo, 
-sociálna rehabilitácia, 

b) obslužné činnosti -ubytovanie, 
-stravovanie, 
-upratovanie, pranie, žehlenie a údržba  bielizne a šatstva. 

c) ďalšie činnosti -utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí, 
   -utvárajú sa podmienky a zabezpečuje sa záujmová činnosť. 
 
(3) V ZOS sa poskytuje pobytová forma sociálnej služby, a to konkrétne celoročná 
sociálna služba.  
 
 

§ 7 
Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu v zariadení 

opatrovateľskej služby 
 

(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v ZOS v sume 
určenej v súlade s týmto VZN a dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
Výška úhrady za sociálnu službu môže byť dohodnutá najviac vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov. 
 
(2) Pri platení úhrady za sociálnu službu sa prihliada na príjem a majetok prijímateľa 
sociálnej služby podľa § 72, § 72a, § 73 zákona o sociálnych službách.  
 
(3) V ZOS sa v súlade s týmto VZN určí prijímateľovi sociálnej služby úhrada : 
3.1 Za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.  
Úhrada sa určuje v závislosti od stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej 
fyzickej osoby.  
3.2 Za ubytovanie. Úhrada za ubytovanie sa platí podľa druhu izby, ktorú prijímateľ 
sociálnej služby obýva. 
3.3 Za stravovanie. 

Úhrada za stravovanie sa skladá nasledovne: 
a) úhrada za raňajky 
b) úhrada za desiatu 
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c) úhrada za obed  
d) úhrada za olovrant  
e) úhrada za večeru 

3.4 Za ostatné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba osobnej bielizne  
                                          a šatstva)  
3.5  Za úschovu cenných vecí 
3.6  Za používanie vlastného elektrospotrebiča 
3.7  Za záujmovú činnosť 
 
(4) Výška úhrady za sociálne služby v ZOS je stanovená nasledovne : 
 
4.1 za   pomoc  pri   odkázanosti   fyzickej osoby  na  pomoc  inej   fyzickej  
osoby: 
II. stupeň odkázanosti:            3,10 € / deň 
III. stupeň odkázanosti:            3,30 € / deň 
IV. stupeň odkázanosti:            3,60 € / deň 
V. stupeň odkázanosti:             3,80 € / deň 
VI. stupeň odkázanosti:        4,00 € / deň. 
 
4.2 za ubytovanie:                          
3-posteľová izba bez WC (na prízemí)     4,80 € /deň 
2-posteľová izba bez WC (na poschodí)      4,80 € /deň 
2-posteľová izba bez WC (na prízemí)     5,20 € /deň 
2-posteľová izba s WC (na prízemí)     5,60 € /deň 
1-posteľová izba bez WC (s menšou rozlohou)    5,50 € /deň 
1-posteľová izba bez WC (s väčšou rozlohou)    5,70 € /deň 
1-posteľová izba s WC (s menšou rozlohou)    6,10 € /deň 
1-posteľová izba s WC (s väčšou rozlohou)    6,30 € /deň. 
   
4.3 za stravovanie: 

a) raňajky 1,50 € /deň  
b) desiata 0,60 € /deň 
c) obed  4,00 € /deň 
d) olovrant 0,50 € /deň 
e) večera  3,50 € /deň 
f) večera II 0,50 € /deň 

 
4.4 za ostatné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba osobnej bielizne 
a šatstva:         2,20 € /deň 
 
4.5  za úschovu cenných vecí:     0,20 € /deň 
 
4.6  za používanie vlastného elektrospotrebiča:  0,10 € /1 kus/deň 
 
4.7  za záujmovú činnosť (počas pracovných dní)  0,30 € /deň 
 
(5) V ZOS sa  určí prijímateľovi sociálnej služby úhrada za sociálnu službu na 
kalendárny mesiac ako súčet úhrad za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby, za ubytovanie, za stravovanie, za ostatné činnosti, za úschovu 
cenných vecí, za používanie vlastného elektrospotrebiča násobené počtom dní 
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v kalendárnom mesiaci a za záujmovú činnosť násobenú počtom pracovných dní 
v kalendárnom mesiaci. 
 
(6) Prijímateľ sociálnej služby v ZOS neplatí úhradu za pomoc pri odkázanosti fyzickej 
osoby na pomoc inej fyzickej osoby, za  stravovanie, za ostatné činnosti, za používanie 
vlastného elektrospotrebiča a za záujmovú činnosť v čase jeho neprítomnosti, okrem 
úhrady za ubytovanie podľa  tohto VZN, ak voľné miesto nie je na prechodný čas 
obsadené inou fyzickou osobou a  prijímateľ sociálnej služby a poskytovateľ sociálnej 
služby sa nedohodnú inak.  
 
(7) Za sociálnu službu v ZOS platí prijímateľ sociálnej služby celkovú sumu úhrady za  
kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytla, v hotovosti do pokladne 
MsCSS, alebo bankovým prevodom podľa v zmluve stanovených podmienok platenia 
úhrady, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.  

 
 

§ 8 
Výška úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby pre fyzickú 

osobu s trvalým pobytom v inej obci  
 

(1) Sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby možno poskytovať aj fyzickej 
osobe, ktorá má  trvalý pobyt v inej obci, ak sú splnené podmienky podľa § 6 ods. 1 
tohto VZN. 
 
(2) Výška úhrady za sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, ktorá je 
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v inej obci, bude určená vo výške 
rozdielu medzi ekonomicky oprávnenými nákladmi za predchádzajúci rozpočtový rok na  
miesto na mesiac a výšky poskytnutého finančného príspevku z MPSVaR na miesto na 
mesiac podľa stupňa odkázanosti za predchádzajúci rozpočtový rok. 
 

§ 9 
Opatrovateľská služba 

 
(1) Opatrovateľská  služba  je  sociálna služba poskytovaná na území mesta Modra 
fyzickej  osobe s trvalým pobytom v meste Modra,  ktorá: 
a) je   odkázaná   na   pomoc  inej   fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej  
II. stupeň podľa  prílohy č. 3  zákona o sociálnych službách   a  
b) je   odkázaná   na   pomoc  pri   úkonoch sebaobsluhy,  úkonoch  starostlivosti o  
svoju  domácnosť   a     základných sociálnych  aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 
o sociálnych službách,  
 
(2) Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych 
službách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší ako je minimálny 
rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 
zákona o sociálnych službách, ak sa poskytovateľ sociálnej služby s prijímateľom 
sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby nedohodne inak v zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby. 
 
(3) Opatrovateľskú   službu  nemožno poskytovať  fyzickej  osobe, 
a) ktorej  sa poskytuje  celoročná pobytová sociálna služba, 
b) ktorá  je  opatrovaná   fyzickou   osobou, ktorej sa  poskytuje peňažný príspevok  na 
opatrovanie podľa zákona č. 477/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
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ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  ak  zákon o  sociálnych službách  neustanovuje  inak,  
c) ktorej   sa  poskytuje peňažný  príspevok  na  osobnú asistenciu podľa zákona č. 
477/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného 
postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,     
d) ktorej    je   nariadená     karanténa    pre  podozrenie z nákazy prenosnou chorobou 
a  pri ochorení touto  nákazou. 
 
(4) Ustanovenie  §  9 odseku 3  písm. b)  tohto VZN sa nepoužije, ak fyzickej osobe: 
a) vykonávajúcej opatrovanie sa  poskytuje  ústavná  starostlivosť  v  zdravotníckom 
zariadení, 
b) vykonávajúcej opatrovanie sa  poskytuje odľahčovacia služba 
c)ktorá   je   opatrovaná   fyzickou osobou, ktorej sa  poskytuje   peňažný  príspevok na 
opatrovanie   podľa zákona č. 477/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov,  sa poskytuje   opatrovateľská služba  v  rozsahu  najviac osem  
hodín mesačne. 
 
(5) Opatrovateľská služba sa poskytuje počas pracovných dní.  
 
 

§ 10 
Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú službu 

 
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu v sume 
určenej v súlade s týmto VZN a dohodnutej v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 
Výška úhrady za sociálnu službu môže byť dohodnutá najviac vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov. 
 
(2) Pri platení úhrady za sociálnu službu sa prihliada na príjem a majetok prijímateľa 
sociálnej služby podľa § 72, §72a, § 73 zákona o sociálnych službách.  
 
(3) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je  2,00 € /hod.  
 
(4) Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby podľa skutočného 
rozsahu hodín poskytovaných úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, 
základných sociálnych aktivít a  dohľadu za kalendárny mesiac, v ktorom sa 
opatrovateľská služba poskytla.    
 
(5) Za opatrovateľskú službu platí prijímateľ sociálnej služby celkovú sumu úhrady za 
kalendárny mesiac, podľa počtu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby. Prijímateľ 
sociálnej služby platí celkovú sumu úhrady podľa v zmluve stanovených podmienok 
najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v hotovosti do pokladne 
MsCSS alebo bankovým prevodom.  

 
 

§ 11 
Prepravná služba  

 
(1) Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje: 
a) Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu 
prepravu osobným motorovým vozidlom. Odkázanosť na individuálnu prepravu 
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osobným motorovým vozidlom preukazuje fyzická osoba posudkom vydaným 
príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych 
dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. 
b) Fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou 
pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. 
Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti. 
c) Fyzickej osobe, ktorá má priznaný invalidný alebo starobný dôchodok. Fyzická osoba 
sa preukazuje aktuálnym a platným rozhodnutím o dôchodku.  
d) Fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím (ďalej len preukazu ZŤP). Fyzická osoba sa preukazuje preukazom ZŤP 
vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  
 
(2) Prepravná služba sa fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1 písm. 
a) až d) môže poskytnúť aj na základe objednávky, ktorú fyzická osoba podá osobne 
alebo telefonicky najmenej 24 hodín vopred u poskytovateľa sociálnej služby (MsCSS), 
ktorý objednávku potvrdí spolu s uvedením predpokladanej výšky platby v súlade 
s týmto VZN.   
 
(3) Prepravná služba sa fyzickej osobe, ktorá spĺňa podmienky podľa § 11 ods. 1 písm. 
a) až d) môže poskytnúť aj jednorazovo alebo okamžite, a to v prípade, ak osobné 
motorové vozidlo určené na prepravnú službu v danom čase nevykonáva prepravu na 
základe objednávky.  
 
 

§ 12 
Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu 

 
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za prepravnú službu v sume 
určenej v súlade s týmto VZN. 
 
(2) Výška úhrady za prepravnú službu sa určí: 
2.1 fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt na území mesta Modra a fyzickej osobe, 
ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby alebo 
v zariadení núdzového bývania MsCSS : 

a) pri preprave na území mesta Modra vo výške 1 € za jazdu 
b) pri preprave mimo územia mesta Modra vo výške 0,35 €/km  

 
2.2 fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Modra: 

a) vo výške 0,50 €/ km  
 
2.3 fyzickej osobe, ktorá sprevádza fyzickú osobu, ktorej je prepravná služba 
poskytovaná, t.j. sprevádzajúcej fyzickej osobe sa úhrada neurčuje. 
 
2.4 Pre prijímateľa prepravnej služby okrem sprevádzajúcej fyzickej osoby sa určuje 
úhrada za stojné počas prepravy:  stojné: 1 € /hod. 
 
(3) Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti (počet 
km) a výšky úhrady za 1km prepravnej vzdialenosti. Minimálna platba je však určená vo 
výške stanovenej sumy za jazdu. Jedna jazda znamená dĺžku prepravnej vzdialenosti, 
ktorá sa ráta od miesta stanovišťa vozidla prepravnej služby (MsCSS, Súkenícka 4, 
Modra) po miesto stanovišťa vozila prepravnej služby (MsCSS, Súkenícka 4, Modra). 
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K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné ako násobok počtu hodín a stanovenej 
hodinovej sadzby. Stojné sa platí za každú začatú hodinu. 
 
(4) Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou 
platbou v hotovosti v deň uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) vodičovi 
vozidla prepravnej služby tak, že vodič vydá fyzickej osobe po ukončení prepravy 
príjmový pokladničný doklad s celkovou sumou úhrady za prepravu.  
 
(5) V prípade, že fyzická osoba, (ktorá si prepravu objednala a poskytovateľ objednávku 
potvrdil) neoznámi poskytovateľovi prepravnej služby storno objednávky pred výjazdom 
motorového vozidla, ktorým sa prepravná služba zabezpečuje, je povinná zaplatiť 
poplatok za zbytočný výjazd vo výške 2,00 €. 
 
 

§ 13 
Podporné sociálne služby 

 
(1) Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje 
fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len „fyzická osoba, ktorá 
opatruje“). Odľahčovacou službou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe 
s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická 
osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať. 
 
1.1 Podmienka odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na 
sociálnu službu sa na účely poskytnutia sociálnej služby považuje za splnenú na 
základe komplexného posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny. 
 
1.2 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 MsCSS 
poskytne fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálnu službu podľa jej 
výberu, a to terénnou formou, ambulantnou formou alebo pobytovou formou v rozsahu 
najmenej 12 hodín denne. 
 
1.3 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 bode 1.2. Pri určení pomernej časti sa aj časť dňa považuje za celý deň.  
 
(2) V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá: 

a) dovŕšila dôchodkový vek 
b) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným 

stavom 
c) rodičovi s dieťaťom 
d) starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. 

2.1 V dennom centre sa:  
a) poskytuje sociálne poradenstvo 
b) zabezpečuje záujmová činnosť. 

 
(3) V Jedálni sa  poskytuje stravovanie počas pracovných dní v rozsahu jedného 
teplého jedla denne – obeda, fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Modra, ktorá: 
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a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných  životných  
potrieb, 
b) má    ťažké    zdravotné postihnutie  alebo nepriaznivý zdravotný stav,   
c) dovŕšila  dôchodkový  vek. 
 
(4) Ku stravovaniu môže byť poskytovaná aj donáška stravy do domácnosti fyzickej 
osoby uvedenej v § 13 ods. 3 písm. b) a c) tohto VZN 
 
(5) MsCSS Modra poskytuje túto sociálnu službu prostredníctvom zmluvných 
dodávateľov.  
 
(6) Výška úhrady za stravnú jednotku, rozvoz stravy a spôsob platenia sú upravené 
v zmluve o poskytovaní stravovania uzatvorenej medzi MsCSS a dodávateľom.  
 
 

§ 14 
Výška úhrady a  spôsob platenia úhrady za podporné sociálne služby 

 
(1) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú odľahčovaciu 
službu v súlade s týmto VZN, podľa konkrétneho druhu sociálnej služby.  
 
(2) Za stravovanie v  jedálni platí prijímateľ sociálnej služby úhradu priamo 
zmluvnému dodávateľovi, u ktorého má zabezpečené stravovanie. Úhrada za obed 
s dovozom je vo výške rozdielu medzi stravnou jednotkou (cenou dodávateľa) 
a príspevkom MsCSS.  
 
(3) Za donášku obeda, v prípade, že je donáška (rozvoz obedov) realizovaný 
Mestským centrom sociálnych služieb, platí prijímateľ úhradu v hotovosti do pokladne 
alebo bankovým prevodom na stanovený bankový účet MsCSS najneskôr do 15. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca: 
 - za donášku jedného obeda alebo viac obedov do domácnosti: 0,60 €/deň 
 
(4) MsCSS uhradí príspevok za prijímateľa :  
a) za  prijímateľa, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 450 € vrátane:  

1,50 €/obed/deň  
  

b) za prijímateľa, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 450,01 € do 550€ vrátane:
          1,00 €/obed/deň 
 
c)za prijímateľa, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 550,01 € do 600 € vrátane: 
          0,70 €/obed/deň 
(5) Nárok na príspevok vzniká odo dňa, keď prijímateľ predloží MsCSS všetky 
rozhodnutia o určení dôchodkov vydané na príslušný kalendárny rok, najskôr však odo 
dňa nároku na sociálnu službu.   
 
(6) Prijímateľ je povinný opätovne predkladať MsCSS do 15. februára rozhodnutia 
o určení dôchodkov pre účely prehodnotenia a stanovenia výšky príspevku na stravu.  
 
(7) Za sociálnu službu v dennom centre prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu. 
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§ 15 
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  

 
(1) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života 
a pracovného života je terénna sociálna služba, ktorá sa  poskytuje rodičovi dieťaťa 
alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu 
starostlivosť o dieťa,  v súlade s § 31 zákona o sociálnych službách.  
 
(2) Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama alebo 
za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa sa považuje najmä 
narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí a viac detí súčasne 
v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.  
 
(3) Počas pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytujú bežné úkony 
starostlivosti o dieťa, pomoc pri príprave na školské vyučovanie, výchova a , 
zabezpečuje sa záujmová činnosť.  
 
(4) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje na základe zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby.  
 
(5) Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje počas pracovných dní.  
 
(6) Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za pomoc pri osobnej 
starostlivosti o dieťa v sume určenej v súlade s týmto VZN a dohodnutej v zmluve 
o poskytovaní sociálnej služby.  
 
(7) Výška úhrady za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  je 1,20 €/hod. 
 
(8) Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa platí prijímateľ sociálnej služby celkovú 
sumu úhrady za kalendárny mesiac, podľa počtu hodín poskytnutej sociálnej služby. 
Prijímateľ sociálnej služby platí celkovú sumu úhrady podľa v zmluve stanovených 
podmienok najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho  mesiaca v hotovosti do 
pokladne MsCSS alebo bankovým prevodom.  
 
 

§ 16 
Spoločné a zrušovacie ustanovenia 

 
 
(1) Súčasťou tohto VZN je Príloha č. 1, v ktorej sa nachádza prehľad výšky úhrad za 
sociálne služby. 
 
(2) Týmto VZN sa ruší VZN mesta Modry č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb 
mestom Modra, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 
43/31/2018 dňa 10.05.2018, Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych 
služieb mestom Modra schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 
82/6/2019 dňa 26.06.2019, VZN č. 9/2019, schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Modry č. 183/9/2019 dňa 11.12.2019,  VZN č. 1/2020, schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 235/10/2020 dňa 
11.03.2020, VZN č. 2/2021, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta 
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Modry č. 568/19/2021 dňa 22.07.2021, VZN č. 3/2022, schválené uznesením 
Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 691/24/2022 dňa 12.05.2022, VZN č. 4/2022, 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 17/2/2022 dňa 
14.12.2022. 
 
 

§ 17 
Záverečné ustanovenia  

 
(1) Mestské zastupiteľstvo mesta Modry sa na tomto VZN uznieslo dňa 
................................. 
 
(2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli 
a na webovom sídle mesta dňa 08.03.2023 a zvesený dňa ................................. . 
 
(3) Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta  
dňa ......................... a zvesené dňa ............................... 
 
(4) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.05.2023.   
         
 
 
 
 
 

                                                                          Juraj Petrakovič  v.r. 
                                                                              primátor mesta Modry 
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Príloha č. 1 k VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra 

Prehľad výšky úhrad za sociálne služby 

Sociálna služba, jej jednotlivé položky úhrady Výška úhrady 
ÚTULOK 
za ubytovanie fyzická osoba, ktorá je v hmotnej núdzi 1,90 € / deň 
za ubytovanie fyzická osoba, ktorá nie je v hmotnej núdzi 4,50 € / deň 
za úschovu cenných vecí  0,20 € / deň 
ZARIADENIE  NÚDZOVÉHO  BÝVANIA 
za ubytovanie fyzická osoba, ktorá je v hmotnej núdzi:   
plnoletá fyzická osoba 1,90 € / deň 
plnoletá fyzická osoba s 1 nezaopatreným dieťaťom 2,20 € / deň 
plnoletá fyzická osoba s 2 nezaopatrenými deťmi 2,40 € / deň 
plnoletá fyzická osoba s 3 a viac nezaopatrenými deťmi 2,50 € / deň 
dve plnoleté spoločne posudzované fyzické osoby (2FO) 3,40 € / deň 
2 FO s  1 nezaopatreným dieťaťom 3,70 € / deň 
2 FO s  2 nezaopatrenými deťmi 3,90 € / deň 
2 FO s  3 a viac nezaopatrenými deťmi 4,00 € / deň 
za ubytovanie fyzická osoba, ktorá nie je v hmotnej núdzi:   
plnoletá fyzická osoba 5,20 € / deň 
plnoletá fyzická osoba s 1 nezaopatreným dieťaťom 5,70 € / deň 
plnoletá fyzická osoba s 2 nezaopatrenými deťmi 5,90 € / deň 
plnoletá fyzická osoba s 3 a viac nezaopatrenými deťmi 6,10 € / deň 
dve plnoleté spoločne posudzované fyzické osoby (2FO) 7,20 € / deň 
2 FO s  1 nezaopatreným dieťaťom 8,20 € / deň 
2 FO s  2 nezaopatrenými deťmi 8,40 € / deň 
2 FO s  3 a viac nezaopatrenými deťmi 8,60 € / deň 
za úschovu cenných vecí  0,20 € / deň 
ZARIADENIE  OPATROVATEĽSKEJ  SLUŽBY 
za pomoc pri odkázanosti:   
II. stupeň odkázanosti 3,10 € / deň 
III. stupeň odkázanosti 3,30 € / deň 
IV. stupeň odkázanosti 3,60 € / deň 
V. stupeň odkázanosti 3,80 € / deň 
VI. stupeň odkázanosti 4,00 € / deň 
za ubytovanie:    
3-posteľová izba bez WC (na prízemí) 4,80 € / deň 
2-posteľová izba bez WC (na poschodí) 4,80 € / deň 
2-posteľová izba bez WC (na prízemí) 5,20 € / deň 
2-posteľová izba s WC (na prízemí) 5,60 € / deň 
1-posteľová izba bez WC (s menšou rozlohou) 5,50 € / deň 
1-posteľová izba bez WC (s väčšou rozlohou) 5,70 € / deň 
1-posteľová izba s WC (s menšou rozlohou) 6,10 € / deň 
1-posteľová izba s WC (s väčšou rozlohou) 6,30 € / deň 
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za stravovanie:   
raňajky 1,50 € / deň  
desiata 0,60 € / deň  
obed 4,00 € / deň  
olovrant 0,50 € / deň  
večera 3,50 € / deň  
večera II 0,50 € / deň  
za ostatné činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie, údržba 
osobnej bielizne a šatstva) 2,20 € / deň 
za úschovu cenných vecí  0,20 € / deň 
za používanie vlastného elektrospotrebiča 0,10 € /1 kus/ deň 
za záujmovú činnosť (počas pracovných dní) 0,30 € /deň 
OPATROVATEĽSKÁ  SLUŽBA 
  2,00 € / hod. 
PREPRAVNÁ SLUŽBA 

FO s trvalým pobytom alebo prijímateľ SS v ZOS, ZnB 
1,00 €/ jazda v 
Modre 

  
0,35 €/km mimo 
Modry 

FO, ktorá nemá v Modre trvalý pobyt 0,50 €/km 
Sprevádzajúca osoba 0,00 € 
Stojné  1,00 € / hod. 
Zbytočný výjazd 2,00 € 
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA  
  podľa druhu SS 
DENNÉ  CENTRUM 
  0,00 € 

JEDÁLEŇ - obed bez dovozu / s dovozom 

príspevok od MsCSS:  
rozdiel medzi cenou 

obeda a 
príspevkom, v 
zmysle zmluvy 

medzi MsCSS a 
dodávateľmi 

1,50 €/obed/deň  - dôchodky do 450,00 € 
1,00 €/obed/deň  - dôchodky 450,01€ až 500,00 € vrátane 

0,70 €/obed/deň  - dôchodky 550,01€ až 600,00 € vrátane 
Ak rozvoz obedov realizuje MsCSS: donáška 1 obeda alebo 
viac obedov do domácnosti 0,60 € / deň  
POMOC pri osobnej starostlivosti o dieťa 
  1,20 € / hod. 
  
Skratky: 
FO - fyzická osoba 
SS - sociálna služba 
ZOS - zariadenie opatrovateľskej služby 
ZnB - zariadenie núdzového bývania 

 

 
  

 



 
Dôvodová správa  

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Modry č. 2/2023 o poskytovaní 
sociálnych služieb mestom Modra  

 
 
Predložený je návrh VZN, ktorý upravuje podmienky poskytovania sociálnych služieb, 
určuje výšku úhrady za sociálnu službu a spôsob platenia úhrady za sociálnu službu 
poskytovanú mestom Modra prostredníctvom Mestského centra sociálnych služieb Modra 
(ďalej len „MsCSS“) v súlade s 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 (ďalej len „zákon o sociálnych 
službách“). 
 
Nakoľko pôvodné VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra je 
upravené, t.j. v znení 6 dodatkov, aktuálne je predkladaný uvedený ucelený návrh.  
Schválením VZN č. 2/2023 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra bude zrušené 
VZN mesta Modry č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra, schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 43/31/2018 dňa 10.05.2018, Dodatok 
č. 1 k VZN č. 1/2018 o poskytovaní sociálnych služieb mestom Modra schválený 
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 82/6/2019 dňa 26.06.2019, VZN č. 
9/2019, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 183/9/2019 dňa 
11.12.2019,  VZN č. 1/2020, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry 
č. 235/10/2020 dňa 11.03.2020, VZN č. 2/2021, schválené uznesením Mestského 
zastupiteľstva mesta Modry č. 568/19/2021 dňa 22.07.2021, VZN č. 3/2022, schválené 
uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 691/24/2022 dňa 12.05.2022, VZN č. 
4/2022, schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Modry č. 17/2/2022 dňa 
14.12.2022. 
 
Zmeny (t.j. 3 hlavné zmeny), ktoré nastanú účinnosťou návrhu VZN č. 2/2023 oproti VZN 
č. 1/2018 sú nasledovné: 
Zmena č. 1 : v § 7 ods. 4 sa mení časť úhrady pre prijímateľa sociálnej služby 
v zariadení opatrovateľskej služby, a to konkrétne za stravovanie. Z návrhu, podnetu 
MsCSS Modra sú upravené sumy za raňajky z 1,20 € na 1,50 €, t.j. o 0,30 €, desiata z 0,50 
€ na 0,60 €, t.j. o 0,10 €, obed z 2,60 € na 4,00 €, t.j. o 1,40 €, olovrant 0,50 €, výška sa 
nemení, večera z 2,20 € na 3,50 €, t.j. zvýšenie o 1,30 €. Celková stravná jednotka bola 
7,00 €, bude 10,10€ (+ možnosť druhej večere pre toho, kto ju vzhľadom na stravovaciu 
diétu potrebuje, suma sa nemení)  a navýšenie tak bude o 3,10 € na deň, t.j. o 93 € za 
30 dňový mesiac, 96,10 € za 31 dňový mesiac.   
Navrhované znenie: 
4.3 za stravovanie: 

a) raňajky  1,50 € /deň  
b) desiata  0,60 € /deň 
c) obed  4,00 € /deň 
d) olovrant 0,50 € /deň 
e) večera  3,50 € /deň 
f) večera II 0,50 € /deň 

 
 



 

  

 
Pôvodné znenie: 
4.3 za stravovanie: 
racionálna strava: 

a) raňajky            1,20 €/deň 
b) desiata  0,50 €/deň 
c) obed  2,60 €/deň, z toho 2,00 € na potraviny a 0,60 € na režijné 

                                             náklady 
d) olovrant  0,50 €/deň 
e) večera   2,20 €/deň, z toho 1,50 € na potraviny a 0,70 € na režijné 

                                             náklady  
Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS je pri poskytovaní racionálnej 
stravy na deň:  7,00 €. 
 
šetriaca strava: 

a) raňajky            1,20 €/deň 
b) desiata  0,50 €/deň 
c) obed  2,60 €/deň, z toho 2,00 € na potraviny a 0,60 € na režijné  

   náklady 
d) olovrant  0,50 €/deň 
e) večera I  2,20 €/deň, z toho 1,50 € na potraviny a 0,70 € na režijné  

                                             náklady  
f) večera II  0,50 €/deň 

Stravná jednotka pre prijímateľa sociálnej služby v ZOS je pri poskytovaní šetriacej stravy 
na deň:  7,50 €. 
 
 
Zmena č. 2 : týka sa výšky úhrady za prepravnú službu.  
Pri preprave na území mesta pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste sa bude 
účtovať suma 2,00 €  na základe upresnenia a doplnenia znenia v § 12 ods. 3: Jedna jazda 
znamená dĺžku prepravnej vzdialenosti, ktorá sa ráta od miesta stanovišťa vozidla 
prepravnej služby (MsCSS, Modra, Súkenícka 4) po miesto stanovišťa vozila prepravnej 
služby (MsCSS Modra, Súkenícka 4). Napr. v prípade prepravy občana od jeho domácnosti 
k lekárovi a späť: vozidlo smeruje od miesta stanovišťa k domácnosti klienta a prepraví ho 
k lekárovi, vráti sa do miesta stanovišťa následne (po privolaní klientom) vyráža zo 
stanovišťa, vyzdvihne klienta a dopraví ho k jeho domácnosti = 2 jazdy = 2 x 1,00 €/jazda = 
suma 2,00 €. 
Pri  preprave mimo územia mesta pre osobu s trvalým pobytom sa cena zvyšuje o 0,10 € 
za km, t.j. z 0,25 €/km na 0,35 €/km.  
Pre osobu ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Modra sa mení úhrada z 0,40 €/ km 
na  0,50 €/ km. 
 
Zmena č. 3 : týka sa poskytovania sociálnej služby v Jedálni, t.j. obedov. Stravovanie 
bude zabezpečené Mestským centrom sociálnych služieb prostredníctvom viacerých 
dodávateľov, čím je predpoklad získania možnosti výberu stravníka, u ktorého dodávateľa 
sa bude stavovať. Zároveň sa mení spôsob financovania tejto sociálnej služby. MsCSS 
bude prispievať poberateľovi obedov na obed podľa výšky jeho príjmov – 
dôchodkov, čím je zohľadnená vo zvýšenej miere sociálna rovina a poskytnutý vyšší 
príspevok na obed pre poberateľa nízkeho dôchodku.  
Navrhované znenie: 
(5) MsCSS Modra poskytuje túto sociálnu službu prostredníctvom zmluvných dodávateľov.  



 

  

 
(6) Výška úhrady za stravnú jednotku, rozvoz stravy a spôsob platenia sú upravené 
v zmluve o poskytovaní stravovania uzatvorenej medzi MsCSS a dodávateľom.  
V § 14 
(2) Za stravovanie v  jedálni platí prijímateľ sociálnej služby úhradu priamo zmluvnému 
dodávateľovi, u ktorého má zabezpečené stravovanie. Úhrada za obed s dovozom je vo 
výške rozdielu medzi stravnou jednotkou (cenou dodávateľa) a príspevkom MsCSS.  
(3) Za donášku obeda, v prípade, že je donáška (rozvoz obedov) realizovaný Mestským 
centrom sociálnych služieb, platí prijímateľ úhradu v hotovosti do pokladne alebo 
bankovým prevodom na stanovený bankový účet MsCSS najneskôr do 15. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca: 
 - za donášku jedného obeda alebo viac obedov do domácnosti: 0,60 €/deň 
(4) MsCSS uhradí príspevok za prijímateľa :  
a) za  prijímateľa, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 450 € vrátane:  

1,50 €/obed/deň   
b) za prijímateľa, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 450,01 € do 550€ vrátane:
          1,00 €/obed/deň 
 
c)za prijímateľa, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 550,01 € do 600 € vrátane: 
          0,70 €/obed/deň 
 
(5) Nárok na príspevok vzniká odo dňa, keď prijímateľ predloží MsCSS všetky rozhodnutia 
o určení dôchodkov vydané na príslušný kalendárny rok, najskôr však odo dňa nároku na 
sociálnu službu.   
(6) Prijímateľ je povinný opätovne predkladať MsCSS do 15. februára rozhodnutia o určení 
dôchodkov pre účely prehodnotenia a stanovenia výšky príspevku na stravu.  
 
Pôvodné znenie: 
V § 13 
(6) Stravovanie sa poskytuje: 
a) prípravou stravy vo vlastnej stravovacej prevádzke MsCSS (stravovanie v jedálni) 
b) prostredníctvom dodávania stravy od iného zmluvného poskytovateľa stravy, na základe 
dohody o zabezpečení stravovania uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka 
(stravovanie dodávateľským spôsobom pre obyvateľov častí mesta). 
(7) Stravovanie v jedálni MsCSS v rozsahu jedného teplého jedla denne –obeda, možno 
poskytovať aj fyzickej osobe, ktorá má  trvalý pobyt v inej obci, ak sú splnené podmienky 
podľa § 15 ods. 3 tohto VZN a fyzickej osobe je poskytovaná sociálna služba iným 
poskytovateľom sociálnych služieb na území mesta Modra. 
V § 14 
(2) Za stravovanie v  jedálni sa v  súlade  s týmto VZN  určuje úhrada nasledovne: 
2.1 pre fyzickú osobu podľa § 13 ods.3 : 
a) za  1 obed:              3,70 € / deň   
         z toho 2,90 € na potraviny a 0,80 € na režijné náklady 
b) za donášku jedného obeda alebo viac obedov do domácnosti :  0,50 € / deň 
2.2 pre fyzickú osobu podľa § 13 ods. 7 vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 
2.3. Za stravovanie v jedálni sa určí prijímateľovi sociálnej služby celková úhrada podľa 
počtu poskytnutých obedov v príslušnom kalendárnom mesiaci. Ak je poskytovaná aj 
donáška stravy, započíta sa do úhrady za stravovanie podľa počtu dovezených obedov v 
príslušnom kalendárnom mesiaci. Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za stravovanie 
v hotovosti do pokladne MsCSS  najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho 
mesiaca. 
(3) Za stravovanie dodávateľským spôsobom sa určí prijímateľovi sociálnej služby 
celková úhrada za obedy s dovozom podľa počtu pracovných dní v príslušnom 



 

  

 
kalendárnom mesiaci.  Úhrada za obed s dovozom je vo výške rozdielu medzi cenou 
dodávateľa a príspevkom mesta na 1 obed (0,70 €). Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu 
za stravovanie dodávateľským spôsobom v hotovosti do pokladne mesta alebo bankovým 
prevodom na stanovený účet mesta najneskôr do konca príslušného kalendárneho 
mesiaca. 
 
 
 
 
 
V Modre, dňa 03.03.2023 
Spracovala: Mgr. Monika Bartošová 
referentka sociálnych vecí a zdravotníctva  
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