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NÁVRH 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová 
č.  .../2021 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov 

sociálnych služieb na území mesta Handlová  

Schválené dňa: ............2021 

Účinnosť od: ............2021 

 
Mesto Handlová  podľa § 6 ods. 1,  § 11 ods. 4 písm. g) a § 1 ods. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade 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  (ďalej zákon o sociálnych službách) 

 
vydáva 

 
Všeobecne záväzné nariadenie č. .../2021 o úhrade za poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb 
na území mesta Handlová (ďalej len „VZN“) 
 

1. Základné sociálne poradenstvo 

Základné sociálne poradenstvo v meste Handlová sa poskytuje bezodplatne pre klienta. 
 

2. Terénna sociálna služba krízovej intervencie  

Terénna sociálna služba krízovej intervencie v meste Handlová sa poskytuje bezodplatne pre klienta. 
 

3. Komunitné centrum 

Sociálna služba v komunitnom centre v meste Handlová sa poskytuje bezodplatne pre klienta.  
 

4. Opatrovateľská služba 

Úhrada za opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 1,50 € na jednu hodinu. Celková výška úhrady za 
sociálnu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako 
násobok sumy 1,50 € a počtu hodín poskytnutej opatrovateľskej služby. Platí sa najneskôr do 25. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhradu je možné realizovať osobne formou priamej platby do 
pokladne mesta Handlová alebo prostredníctvom opatrovateľky, príp. opatrovateľa alebo na účet mesta 
s uvedením variabilného symbolu na identifikáciu platby (číslo spisu klienta)  a špecifického symbolu 
(obdobie, za ktoré platí úhradu).  
 

5. Odľahčovacia služba 

Úhrada za odľahčovaciu službu sa stanovuje vo výške 2,00 € na jednu hodinu. Celková výška úhrady za 
sociálnu službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných úkonov a vypočíta sa ako 
násobok sumy 2,00 € a počtu hodín poskytnutej odľahčovacej služby. Platí sa najneskôr do 25. dňa 
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhradu je možné realizovať osobne formou priamej platby do 
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pokladne mesta Handlová alebo prostredníctvom opatrovateľky, príp. opatrovateľa alebo na účet mesta 
s uvedením variabilného symbolu na identifikáciu platby (číslo spisu klienta)  špecifického symbolu 
(obdobie, za ktoré platí úhradu).  
 

6. Denné centrum 

Sociálna služba v Dennom centre v meste Handlová sa poskytuje bezodplatne pre klienta. 
 

7. Požičiavanie pomôcok 

Sociálna služba požičiavanie pomôcok v meste Handlová sa poskytuje bezodplatne pre klienta. 
 

8. SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ n.o. 

8.1 SENIOR CENTRUM HANDLOVÁ, n. o. ako mestom Handlová založená nezisková organizácia 
poskytuje  prijímateľom sociálne služby, ktoré sú registrované  v registri vyššieho územného celku : 
v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v domove sociálnych služieb, 
v dennom stacionári a v jedálni, zabezpečuje i prepravnú službu. 

 
8.2.  V SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n.o. sa určuje úhrada za sociálne služby :  
 
8.2.1  Úhrada za odborné činnosti – ODKÁZANOSŤ - za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na 

pomoc inej fyzickej osoby v závislosti od stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby nasledovne 
 
 Zariadenie pre 

seniorov 
Zariadenie 

opatrovateľskej 
služby 

Domov sociálnych 
služieb 

  Denný    stacionár 

III. stupeň 
odkázanosti 

- 2,90 €/deň 2,90 €/deň 0,28  €/hodina 
 

IV. stupeň 
odkázanosti 

3,20 €/deň 3,20 €/deň 3,20 €/deň 0,32 €/hodina 
 

 V. stupeň      
odkázanosti 

3,50 €/deň 3,50 €/deň 3,50 €/deň 0,35 €/hodina 
 

VI. stupeň 
odkázanosti 

3,80 €/deň 3,80 €/deň 3,80 €/deň 0,38 €/hodina 
 

 
Výška úhrady sa stanovuje na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, 
v súlade s vydaným posudkom o odkázanosti na sociálnu službu podľa jednotlivých stupňov/III. až 
VI.st./.  
Úhrada za sociálnu službu v dennom stacionári je určená za poskytnutie sociálnej služby v dĺžke 1 
hodina/deň. Výška úhrady sa stanovuje podľa počtu hodín odobratej sociálnej služby, za každú 
začatú hodinu  poskytnutej služby  sa počet hodín upravuje smerom nahor (napr. sociálna služba na 
6 ¼  hodiny sa zaokrúhľuje na 7,00 hodín). 

 
8.2.2 Úhrada za obslužné  činnosti nasledovne 

 
-  úhrada za UBYTOVANIE  

 Zariadenie 
pre seniorov 

Zariadenie 
opatrovateľskej služby 

Domov sociálnych 
služieb 

3-posteľová izba,22,90 m2   
s príslušenstvom 

3,00 €/deň 3,00 €/deň 3,00 €/deň 

3-posteľová izba,25,27 m2 
s príslušenstvom 

3,20 €/deň 3,20 €/deň 3,20 €/deň 
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2-posteľová izba,20,09 m2 
s príslušenstvom 

4,00 €/deň 
 

4,00 €/deň 
 

4,00 €/deň 
 

 
Ubytovaním sa na účely tohto cenníka rozumie poskytovanie bývania v dvojlôžkových a 
trojlôžkových izbách. Okrem obytných miestností a ich príslušenstva ubytované osoby majú právo 
využívať aj spoločné priestory, ktoré sú upravené pre oddych a záujmovú činnosť. Ubytované osoby 
majú nárok na poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním v zmysle platných právnych 
predpisov, technických a hygienických noriem. 

 
- úhrada za STRAVOVANIE 

 

a) stravná jednotka celodenná pri racionálnej strave:    6,41  €/deň 

/stravná jednotka: 3,14 + režijné náklady 3,27  €/ 

raňajky (15%): 0,96 €, z toho 0,47 € na suroviny a  0,49 € na režijné náklady 

desiat (10%):   0,64 €, z toho 0,31 € na suroviny a  0,33 € na režijné náklady 

obed      (39%):    2,50 €, z toho  1,23 € na suroviny a  1,27 € na režijné náklady 

olovrant  (10%):   0,64 €, z toho 0,31 € na suroviny a  0,33 € na režijné náklady 

večera   (26%):   1,67 €, z toho 0,82 € na suroviny a  0,85 € na režijné náklady 

 

b) stravná jednotka celodenná pri šetriacej  strave:        6,67 €/deň 

/stravná jednotka: 3,40 + režijné náklady 3,27 €/ 

raňajky  (15%): 1,00 €, z toho 0,51 € na suroviny a  0,49 € na režijné náklady  

desiata  (10%): 0,67 €, z toho 0,34 € na suroviny a  0,33 € na režijné náklady 

obed      (39%): 2,60 €, z toho 1,33 € na suroviny a  1,27 € na režijné náklady 

olovrant  (10%):  0,67 €, z toho 0,34 € na suroviny a  0,33 € na režijné náklady  

večera   (26 %):  1,73 €, z toho 0,88 € na suroviny a  0,85 € na režijné náklady 

 

c) stravná jednotka celodenná pri diabetickej  strave:   7,07 €/deň 

/stravná jednotka: 3,80 € + režijné náklady 3,27 €/ 

raňajky  (13%):  0,93 €, z toho  0,50 € na suroviny a  0,43 € na režijné náklady  

desiata   (8%):    0,56 €, z toho 0,30 € na suroviny a  0,26 € na režijné náklady 

obed   (38%): 2,69 €, z toho  1,45 € na suroviny a  1,24 € na režijné náklady 

olovrant (8%): 0,56 €, z toho 0,30 € na suroviny a  0,26 € na režijné náklady 

večera  (25%):  1,77 €, z toho 0,95 € na suroviny a  0,82 € na režijné náklady 

2.večera  (8%):  0,56 €, z toho 0,30 € na suroviny a  0,26 € na režijné náklady 

   

 d) stravná jednotka celodenná pri mixovanej strave, racionálnej a šetriacej: 6,17 €/deň 

/stravná jednotka:2,90 €  + režijné náklady 3,27 €/ 

raňajky (15%): 0,93 €, z toho  0,44 € na suroviny a  0,49 € na režijné náklady 

desiata (10%):  0,62 €, z toho  0,29 € na suroviny a  0,33 € na režijné náklady 



 

Návrh_VZN_ o_úhrade_za_poskytovanie_vybraných_druhov_sociálnych_služieb Strana 4 z 9 

 

obed  (39%):   2,40 €, z toho  1,13 € na suroviny a  1,27 € na režijné náklady 

olovrant (10%):  0,62 €, z toho   0,29 € na suroviny a  0,33 € na režijné náklady 

večera (26 %):  1,60  €, z toho   0,75 € na suroviny a  0,85 € na režijné náklady 

 

e) stravná jednotka celodenná pri mixovanej strave  diabetickej : 6,52 €/deň 

/stravná jednotka: 3,25 € + režijné náklady 3,27 €/ 

raňajky  (13%):     0,85 €, z toho  0,42 € na suroviny a  0,43 € na režijné náklady  

desiata    (8%):    0,52 €, z toho  0,26 € na suroviny a  0,26 € na režijné náklady 

obed       (38%):  2,48 €, z toho  1,24 € na suroviny a  1,24 € na režijné náklady 

olovrant   (8%):       0,52 €, z toho 0,26 € na suroviny a  0,26 € na režijné náklady 

večera    (25%):     1,63 €, z toho 0,81 € na suroviny a  0,82 € na režijné náklady 

2.večera  (8%):   0,52 €, z toho  0,26 € na suroviny a  0,26 € na režijné náklady 

 

V zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v domove sociálnych služieb a v dennom 
stacionári výška úhrady za stravovanie tvorí súčet nákladov za suroviny /stravná jednotka/ a časť  režijných 
nákladov na prípravu stravy (v súlade s ods. 3 § 17 platného zákona o sociálnych službách).  
 
Za režijné náklady sa považujú náklady stravovacej prevádzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou, 
realizáciou a zabezpečením stravy /mzdy zamestnancov stravovacej prevádzky, energie, vývoz odpadu, 
čistiace a dezinfekčné prostriedky, údržba a oprava technológie na stravovacej prevádzke  a pod./. Výšku 
režijných nákladov na prípravu stravy na deň na prijímateľa sociálnej služby prehodnocuje zariadenie  1x 
ročne, po vypočítaní nákladov, ktoré vznikli na stravovacej prevádzke za predchádzajúci kalendárny rok .  
Prijímatelia sociálnej služby v zariadení s celoročnou pobytovou službou sú povinní odobrať  v rámci 
sociálnej služby aspoň 2 jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.  Prijímatelia sociálnej 
služby v zariadení s ambulantnou sociálnou službou sú povinní v rámci tejto služby odobrať aspoň jedno 
jedlo denne. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý poberá výživu PEG – 
sondou na základe potvrdenia odborného lekára. 
 

- úhrada za UPRATOVANIE, PRANIE, ŹEHLENIE a údržbu bielizne i šatstva  
 

a) upratovanie :                                      0,50 €/za odobratú službu                                                     
najmenej však :1x týždenne upratovačka   a 1x týždenne opatrovateľka =  8x mesačne  
 
b) pranie :                                                                                                      1,00 €/ za odobratú 
službu najmenej však : 2 x mesačne posteľné prádlo, 2x týždenne osobné ošatenie , 1 x týždenne 
uteráky a osušky = 14x mesačne 
 
c) žehlenie a údržba bielizne i šatstva :                                                          0,70 €/ za odobratú 
službu najmenej však : 2 x mesačne posteľné prádlo, 2x týždenne osobné ošatenie, 1x týždenne  
uteráky a osušky = 14x mesačne.      
 
Pranie ostatných druhov bielizne a ošatenia  n. o. zabezpečí  za úhradu podľa platného cenníka 
externej firmy (deky, kabáty, vankúše a pod.). 

 
Odobratá služba Cena za 

odobratú 
službu 

Cena za 
štandardodobratie/          

mes. 

Cena za variabilné 
odobratie /mes. 

Cena za max. 
odobratie  /mes. 
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a) upratovanie 0,50 € 8 x 20 x 30/31 x 

b) pranie 1,00 € 14 x 20 x 30/31  x 

c) žehlenie, údržba bielizne  0,70 € 14 x 20 x 30/31 x 

Spolu za 28 dňový mesiac  26,04 € 41,16 €  

Spolu za 29 dňový mesiac  26,97 € 42,63 €  

Spolu za 30 dňový mesiac  27,90 € 44,10 € 66,00 € 

Spolu za 31 dňový mesiac  28,83 € 45,57 € 68,20 € 

Vratka za deň 
neprítomnosti  0,93 € 1,47 € 2,20 € 

 
Pri poskytovaní sociálnej služby ambulantnou formou je výška úhrady za upratovanie  jednotná, 
bez ohľadu na dĺžku poskytovanej sociálnej služby vo výške 0,10 € na deň. Výška úhrady za 
vybraté obslužné činnosti sa stanovuje na základe počtu odobratej služby.  

 
8.2.3 Ďalšie činnosti poskytované v SENIOR CENTRE HANDLOVÁ, n.o. : záujmová činnosť, sociálne 

poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, úschova cenných vecí, 
rehabilitácia klientov a pracovná terapia sa poskytujú klientom bezodplatne. 
 

8.2.4 Za iné činnosti, ktoré zvyšujú kvalitu poskytovaných služieb sa úhrada určuje nasledovne: 
1. za používanie vlastných elektrospotrebičov, ktoré sú štandardom kvality života klientov: 

televízor, tranzistorové spotrebiče, nabíjačky na mobilný telefón, počítače, holiace 
strojčeky, hodinky, foto rámčeky:  bezodplatne,   

2. za používanie vlastných elektrospotrebičov  neuvedených v bode a) je úhrada                           
vo výške:  1,50 €/mesiac. Sumu za elektrospotrebiče je prijímateľ povinný uhradiť pri 
platbe za sociálnu službu v daný mesiac. 
 

8.3 Podporná sociálna služba – jedáleň, výška úhrady  za stravovanie tvorí súčet nákladov za suroviny 
/stravná jednotka/ a časť  režijných nákladov na prípravu stravy. Za režijné náklady sa považujú 
náklady stravovacej prevádzky, ktoré vznikli v súvislosti s prípravou, realizáciou a zabezpečením 
stravy /mzdy zamestnancov stravovacej prevádzky, energie, vývoz odpadu, čistiace a dezinfekčné  
prostriedky, údržba a oprava  technológie na stravovacej prevádzke  a pod./. 
 
Úhrada za podpornú sociálnu službu – jedáleň 
 

a)  obed - pri racionálnej strave :     2,90  €/deň                                                                                       

               /stravná jednotka: 1,23 + režijné náklady 1,67 €/    

 

b)   obed -  pri šetriacej  strave :      3,00 €/deň  

/stravná jednotka: 1,33 + režijné náklady 1,67 €/  

 

c) obed  -  pri diabetickej  strave :   3,12 €/deň  

/stravná jednotka: 1,45 + režijné náklady 1,67 €/  

 

8.4 Výška úhrady za prepravnú službu je určená nasledovne  
A/ pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Handlová 

 



 

Návrh_VZN_ o_úhrade_za_poskytovanie_vybraných_druhov_sociálnych_služieb Strana 6 z 9 

 

a/ Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu     *                    

- jazda na území mesta Handlová                                         

- stojné na území a mimo mesta Handlová                                         

- jazda mimo mesta Handlová 

                                                                  
3,00 €                                                   
2,50 € /za každých 15 minút 

0,60 €/ za každý začatý km                    

b/ Fyzická osoba sprevádzajúca osobu odkázanú na 

prepravnú službu :                                                         - 

jazda na území mesta Handlová                                                 

- stojné na území mesta Handlová 

 

bezodplatne 

           

      B/ pre klientov SENIOR CENTRA HANDLOVÁ, n. o. 
 

Fyzická osoba odkázaná na prepravnú službu  

- jazda na území mesta Handlová                                               

- stojné na území  a mimo mesta Handlová                                

- jazda mimo mesta Handlová 

 

3,00 € - paušálny poplatok                  
0,00 €                                                      
0,60 € za každý začatý km  

Fyzická osoba sprevádzajúca osobu odkázanú na 

prepravnú službu                                                              - 

jazda na území mesta Handlová                                                   

- stojné na území mesta Handlová                                                     

- stojné mimo mesta Handlová 

 

bezodplatne 

 
8.5 Prijímateľ sociálnej služby - samoplatca, ktorý je odkázaný na pomoc inej osoby, bude platiť úhradu 

najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov /EON/  zariadenia  za predchádzajúci 
kalendárny rok. EON sú náklady na odborné, obslužné a ďalšie  činnosti  v súlade s § 72 Zákona 
č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Spôsob výpočtu ceny za sociálnu službu 
pre samoplatcu bude určený % podielom k jednotlivým obslužným a vybratým odborným činnostiam 
nasledovne: 
 

Názov služby: % podiel z EON 

úhrada  za  ubytovanie   29 % 

úhrada za stravovanie 34 % 

úhrada za pomoc pri odkázanosti  22 % 

úhrada za obslužné činnosti  (upratovanie, pranie, žehlenie)                                                   15 % 

S p o l u: 100 % 

 

9 Jazmín n.o. 

9.1  Jamín n.o. ako mestom Handlová založená nezisková organizácia poskytuje klientom sociálne služby 
v útulku podľa zákona o sociálnych službách v platnom znení a na základe zápisu v registri 
sociálnych služieb na TSK.  

 
9.2 Jazmín n.o. určuje úhradu za sociálne služby krízovej intervencie nasledovne:  

 

9.2.1 Klient - jednotlivec v hmotnej núdzi uhrádza poplatky za bývanie a služby s tým spojené, 
za stravovanie a pranie nasledovne: 
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Druh služby Suma/deň Podmienky stanovenia úhrady Suma príjmu 

Bývanie 0,83 € Pri poberaní dávky v hmotnej núdzi  62,50 € 

 1,43 € Pri poberaní dávky v hmotnej núdzi a 

príspevku pri práceneschopnosti   

97,57 €  

a nad 100 € 

 2,23 € Pri poberaní starobného  a 

invalidného dôchodku 

 

nad 150 € 

 2,73 € Pri poberaní starobného  a 

invalidného dôchodku 

 

nad 200 € 

 55,80 € na mesiac pri splnení podmienky 

priznania príspevku na bývanie z 

ÚPSVaR 

 

Stravovanie 1,70 € Svojpomocná príprava stravy (klienti 

sa skladajú na nákup potravín, z 

ktorých sa varí) 

 

 2,00 € Občania v hmotnej a sociálnej núdzi, 

ktorí nie sú klientami Jazmín n.o. 

 

Pranie 1,00 € Zariadenie neposkytne pracie 

prostriedky 

 

 1,40 €   Zariadenie poskytne pracie 

prostriedky a aviváž 

 

 
Posudzuje sa čistý príjem t.j. dávka v hmotnej núdzi, resp. príjem z invalidného alebo 
starobného dôchodku, ktorý bol klientovi vyplatený po zrealizovaní exekučných a iných 
zrážok. Klient bez príjmu je oslobodený od poplatku za bývanie.  Platby za poskytnuté 
sociálne služby krízovej intervencie uhradí  klient Jazmín n.o. po priznaní a vyplatení 
dávky v hmotnej núdzi a to odo dňa, ktorým mu bola dávka v hmotnej núdzi priznaná.   

 
9.2.2 Klienti so základnou dávkou 62,50 € sa musia nahlásiť a zapojiť do vykonávania 

aktivačných prác, aktivačných prác formou dobrovoľníckej služby, prác na dohodu a  
aktívne si  hľadávať si zamestnanie. 
 

9.2.3 Pri nástupe do pracovného pomeru alebo pri práci na dohodu sa zvyšuje úhrada za 
poskytovanie sociálnej služby v závislosti od výšky príjmu a zároveň je povinný zapájať 
sa do prác zabezpečujúcich chod a poriadok zariadenia.  
 

9.2.4 Klient v sociálnej núdzi  (zamestnaný v pracovnom pomere alebo pri práci na dohodu, 
s invalidným, starobným  dôchodkom nad 300 €): 
 

Druh služby Suma/deň Podmienky stanovenia úhrady Suma 

príjmu 

Bývanie 3,23 €  Pri poberaní starobného  a invalidného 

dôchodku resp. odmeny z dohody o 

vykonaní práce alebo mzdy 

 

nad 300 € 

Stravovanie 1,70 € Svojpomocná príprava stravy (klienti sa 

skladajú na nákup potravín, z ktorých sa 

varí) 
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Pranie 1,00 € Zariadenie neposkytne pracie prostriedky  

 1,40 €   Zariadenie poskytne pracie prostriedky a 

aviváž 

 

 
9.2.5 Klient/klientka - rodič s dieťaťom: 

 

Druh služby Suma/deň Podmienky stanovenia úhrady Suma 

príjmu 

Bývanie 1,93 €  za obývanú miestnosť pre rodiča s deťmi 

nachádzajúceho sa v hmotnej a sociálnej 

núdzi 

 

 3,43 € za obývanú miestnosť pre rodiča s deťmi 

nachádzajúceho sa v sociálnej núdzi   

 

 89,20 € Za mesiac pri splnení podmienky 

priznania príspevku na bývanie z 

ÚPSVaR 

 

Stravovanie 1,70 € Svojpomocná príprava stravy (klienti sa 

skladajú na nákup potravín, z ktorých sa 

varí) 

 

Pranie 1,00 € Zariadenie neposkytne pracie prostriedky  

 1,40 €   Zariadenie poskytne pracie prostriedky a 

aviváž 

 

 

9.3 Jazmín n.o vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečuje 
vykonávanie týchto činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu 
ustanovenom  zákonom 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pre sociálne 
služby krízovej intervencie poskytované v útulku sa jedná sa o : 

 
Odborné činnosti, ktoré poskytuje bezplatne:  
- základné sociálne poradenstvo 
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 
- sociálna rehabilitácia, 
- rozvoj pracovných zručností, 
- pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, 
- výchova, 
- preventívna aktivita, 
- pomoc pri pracovnom uplatnení, 
- pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri 

organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, 
podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a 
podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania. 

 
Obslužné činnosti, ktoré poskytuje sú spoplatnené (ubytovanie, stravovanie).  

 
Ďalšie činnosti, ktoré v rámci poskytovania služieb krízovej intervencie v útulku 
nezisková organizácia Jazmín zabezpečuje sú:  
- utváranie podmienok na prípravu stravy 
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 
- poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
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- upratovanie 
- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva 
- úschova cenných vecí 
- vzdelávanie 
- záujmová činnosť 
- poskytovanie osobného vybavenia 
- poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi 
- zabezpečenie záujmovej činnosti. 

 

10 Zrušovacie ustanovenie 

10.1 Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Handlová č. 1/2020 o úhrade za 
poskytovanie vybraných druhov sociálnych služieb na území mesta Handlová. 
 

11 Záverečné ustanovenia 

11.1  Špecifikácia ako aj konkrétne podmienky poskytovania jednotlivých druhov sociálnych 
služieb sú dané v zmysle Zásad poskytovania vybraných druhov sociálnych služieb na 
území mesta Handlová, ktoré sú prílohou tohto VZN.  

 
11.2    Toto VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Handlová dňa ....... 
 
11.3  Podľa § 6 ods. 3 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov bol návrh tohto VZN zverejnený na úradnej tabuli mesta Handlová a na 
internetovej stránke mesta Handlová od  .......... do ........... 

 
11.4   Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli  mesta 

Handlová, t.j. dňa ...............  
 
V Handlovej dňa  
  
 Mgr. Silvia Grúberová 
 primátorka mesta Handlová 
 
Príloha:   

Príloha č. 1 Úkony sebaobsluhy, úkony starostlivosti  o domácnosť     
                   a základné sociálne aktivity 
Príloha č. 2 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu 
Príloha č. 3 Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  
 
 
 
  

  
 

 


