
 
 
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 
26.02.2013 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 3/2013, 
ktorým sa mení VZN mesta č. 07/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby 
 takto: 

 
1. Čl. IV Opatrovateľská služba 
  
§ 11 bod 3. znie takto: Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené 
v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej 
činnosti určuje Mesto Fiľakovo v hodinách tak, aby minimálny počet hodín 
poskytovanej opatrovateľskej služby prijímateľovi sociálnej služby zodpovedal 
dolnej hranici priemerného rozsahu odkázanosti príslušného stupňa odkázanosti 
v hodinách na deň podľa prílohy č. 3, písm. B k zákonu č. 448/2008 Z. z. v platnom 
znení. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v domácnosti občana. 
 
2. Príloha č. 3 k VZN mesta Fiľakovo č. 7/2012 
 
Cenník úhrad za poskytnuté služby v zariadení pre seniorov, domove sociálnych 
služieb, zariadení opatrovateľskej služby Nezábudka, n.o., Fiľakovo 
 
1. Obslužné činnosti 
1.2 Stravovanie  
       -hodnota jedla/1 deň: raňajky + desiata                         0,86 
                                          obed + olovrant                            1,17 
     večera          0,90 
    spolu          3,29 
     

 
       -réžia/1 deň:            1,39 
  -stravná jednotka spolu/1deň         4,32 
 

1.2.1 Stravovanie – diabetici 
  -hodnota jedla/1 deň: raňajky + desiata                         0,86 
                                          obed + olovrant                            1,17 
     večera          0,90 
    2. večera         0,30 
    Spolu           3,59 
      -réžia/ 1 deň            1,39 



     -stravná jednotka spolu  /1 deň         4,62 
 
3. Príloha č. 4 k VZN mesta Fiľakovo č. 7/2012  
Cenník úhrady za poskytovanie stravovania v jedálni Nezábudka, n.o., Fiľakovo 
 
Stravná jednotka na 1 deň: 
 
a) Stravovanie v jedálni – hodnota jedla (obed)                 1,17 

  réžia          1,39 
  stravná jednotka spolu               2,56 

  
 
b) Stravovanie prostredníctvom donášky stravy 

-hodnota jedla (obed)    1,17 
 réžia      1,39 
 stravná jednotka spolu             2,56  

 
 
      

Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa 26.02.2013 
 
VZN bolo vyvesené dňa 26.02.2013 
 
VZN bolo vyhlásené dňa 26.02.2013 
 
VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.04.2013 
 
 
 
 
                                                                                               JUDr. Jaromír Kali čiak 
                                                                                                        primátor mesta 
                                                                                                               v. r. 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


