
  

 

     Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa § 5 

ods. 1 a § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) prijalo dňa 16.12.2021 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 6/2021, 

ktorým sa mení VZN mesta č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov takto:  
 

 

Znenie Čl. II, § 5 je nasledovné 

 

 

§ 5 

Právna ochrana občana pred platením úhrady neprimeranej jeho príjmu, 

majetku a rodinným pomerom 

 

1. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu, ak jeho príjem je nižší 

alebo sa rovná sume úhrady za sociálnu službu, a to v závislosti od druhu a formy sociálnej 

služby. 

2. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší ako sú 

sumy úhrady za sociálnu službu  a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za 

sociálnu službu. 

3. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu  musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne 

z jeho príjmu najmenej 1,65  násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu 

ustanovenej osobitným predpisom.1 

4. Po zaplatení úhrady za celoročnú pobytovú sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby 

zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 25% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu ustanovenej osobitným predpisom.1  

5. Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu (denný stacionár) v zariadení s poskytovaním 

stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma 

životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu  ustanovenej osobitným predpisom.  

6. Ak sa príjem prijímateľa sociálnej služby posudzuje spoločne a započítava spoločne s príjmami 

fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítajú, po zaplatení úhrady 

za sociálnu službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať suma uvedená v bode 3. a 4. tohto 

paragrafu a fyzickým osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú a spoločne započítajú 

s príjmom prijímateľa sociálnej služby, musí zostať mesačne z ich príjmu najmenej 1,65 násobok 

sumy životného minima ustanovenej osobitným predpisom.1  

7. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej 

časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo plnoletým zaopatreným deťom a prijímateľ 

sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka 

poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje v konaní o dedičstve. 

8. Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u fyzických osôb sa za fyzické osoby, ktoré sa s 

týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby  podľa osobitného predpisu. 

 

 

 

 

                                                 
1  Zákon č. 601/2003  o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



Znenie Čl. VIII  je nasledovné: 

 

 
Čl. VIII 

POSKYTOVANIE POBYTOVEJ A AMBULANTNEJ SOCIÁLNEJ SLUŽBY    

 

 

§ 21 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby 

 

1. Sociálna služba v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje 

prostredníctvom Nezábudka, n. o., Fiľakovo. Žiadosť o poskytovanie služby sa podáva 

u poskytovateľa. Prílohou žiadosti je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu 

službu vydané mestom alebo obcou, v ktorom má žiadateľ trvalý pobyt.  

 

§ 22 

Zariadenie pre seniorov  

 

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba :  

a) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby 

a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV 

b) Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto 

zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov 

 

§ 23 

Zariadenie opatrovateľskej služby 

 

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, 

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nie je možné poskytnúť opatrovateľskú službu  

 
§ 24 

Úhrada za pobytové služby 

 

1. Podmienky poskytovania pobytovej  sociálnej  služby v zariadení pre seniorov a zariadení 

opatrovateľskej služby sú uvedené v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi 

poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby.   

2. Cenník úhrad za poskytnuté služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby 

tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. 

 

§ 24a  

Denný stacionár 

 
1. Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje prostredníctvom Nezábudka, n.o., Fiľakovo. 

Žiadosť o poskytovanie služby sa podáva u poskytovateľa. Prílohou žiadosti je právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu vydané mestom alebo obcou, v ktorom má 

žiadateľ trvalý pobyt.  

2. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej   III. a je odkázaná na sociálnu 

službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. 

3. Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje počas pracovných dní od 7.00 hod. do 17.00 

hod. v trvaní najmenej 4 hodín a maximálne 8 hodín denne. Súčasťou poskytovania sociálnej 

služby je stravovanie pozostávajúce z dvoch  hlavných jedál (raňajky vrátane desiatej, obed 

vrátane olovrantu). Pri poskytovaní sociálnej služby v trvaní 4 hodín je prijímateľ povinný 



odobrať minimálne jedno hlavné jedlo, pri  poskytovaní sociálnej služby v trvaní 8 hodín je 

povinný odobrať dve hlavné jedlá.   

 

§ 24b 

Úhrada za denný stacionár 

 

1. Podmienky poskytovania ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionári sú uvedené 

v zmluve o poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a prijímateľom 

sociálnej služby. 

2. Cenník úhrady za poskytované sociálne služby v dennom stacionári tvorí prílohu č. 7 tohto 

nariadenia. 

3. Výška úhrady  za poskytnutie služby v dennom stacionári sa určí podľa schváleného cenníka 

a skutočne poskytnutej sociálnej služby v danom  mesiaci. Prijímateľ uskutoční úhradu  

najneskôr do 10. dňa  kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa sociálna  

služba v dennom stacionári poskytla. 

 

 
       

 

       
                                                                              

 
                                                                                                         Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                        primátor mesta 

 

                                                                                                              

 

 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa 16.12.2021 

 

Návrh VZN bolo vyvesený dňa 10.11.2021 

 

VZN bolo vyhlásené dňa 16.12.2021 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2022 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         

                                                                                                                  
Príloha č. 7  k VZN mesta č. 1/2021    

 

 
Cenník úhrad za poskytnuté služby v dennom stacionári Nezábudka, n. o., Záhradnícka 2, 

Fiľakovo 

 

1. Odborné činnosti  

                                                                                  

1.1 Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

      - poplatok za stupeň odkázanosti v €/1 deň:      III  0,50 

        IV   1,20 

         V  1,70 

        VI  2,00 

 

2. Obslužné činnosti  

 
  

2.1 Stravovanie                                       - hodnota jedla €/1 deň : réžia            spolu 

 

                 raňajky + desiata       1,01                                      0,25                 1,26 

     obed + olovrant       1,65              1,55                 3,20 

 

  

2.2 Ostatné činnosti  

      - pobyt v stacionári (upratovanie, pranie, záujmová činnosť, dovoz stravy, úschova cenných vecí)                                           
      
             úhrada za 1 hodinu                   0,70 €    

   úhrada za 4 hodiny                   2,80 € 

   úhrada za 8 hodín       5,60 €                                                
              

 
 

3. Služby poskytované bez úhrad  

      

Sociálne poradenstvo 

Sociálna rehabilitácia 

Zabezpečenie sanitky a RZS v prípade potreby 

Ostatné služby vyššie neuvedené /telefonický kontakt, úradné záležitosti, internet,.../                                 

 

 

 

 
                                                                             

 
                                                                                                         Mgr. Attila Agócs, PhD. 

                                                                                                                  primátor mesta 

 

                                                                                               

                     

 

 


