
Mesto Skalica 

Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. 1/2018 o 
úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii 

Zariadenie pre seniorov Skalica (ďalej len ako VZN) v znení zmeny 1/2019 

Publikácia a pripomienkové konanie k návrhu VZN: 

Návrh zmeny VZN vyvesený na úradnej tabuli, zverejnený na elektronickej úradnej 
tabuli a webe dňa: 

Počet doručených/akceptovaných pripomienok k návrhu VZN v zákonnej lehote: 

12.02.2021

0/0 

Schválenie, platnosť a účinnosť VZN: 
Zmena VZN schválená mestským zastupiteľstvom dňa: 

pod číslom: 

Zmena VZN vyvesená na úradnej tabuli, zverejnená na elektronickej úradnej tabuli 
a webe dňa: 

Zmena VZN nadobúda účinnosť dňa: 

03.03.2021

08.03.2021

01.04.2021

1/2021



Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenie mesta Skalica č. 1/2018

o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii

Zariadenie pre seniorov Skalica (ďalej len ako VZN) v znení zmeny 1/2019 

1. Článok  IV. Stravovanie odsek 2, ktorý znie:

,,Výška celkovej hodnoty stravy pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje celoročná 

starostlivosť, je pri poskytovaní celodennej racionálnej, šetriacej a neslanej stravy (raňajky, desiata, 

obed, večera) na deň a prijímateľa sociálnej služby 4,65 € (3,45 € sú náklady na suroviny a 1,20 € 

režijné náklady). 

Výška celkovej hodnoty stravy pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta 

(raňajky, desiata, obed, večera, druhá večera), je na deň 5,05 € (3,75 € sú náklady na suroviny a 1,30 € 

režijné náklady)“ 

s a   r u š í   a   n a h r á d z a       novým, ktorý znie: 

„Výška celkovej hodnoty stravy pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje celoročná 

starostlivosť, je pri poskytovaní celodennej racionálnej, šetriacej a neslanej stravy (raňajky, desiata, 

obed, večera) na deň a prijímateľa sociálnej služby 5,15 €  (3,45 € sú náklady na suroviny a 1,70  €  

režijné náklady). 

Výška celkovej hodnoty stravy pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje diabetická diéta 

(raňajky, desiata, obed, večera, druhá večera), je na deň 5,55 € (3,75 € sú náklady na suroviny a 1,80 € 

režijné náklady).“ 

2. Článok VI. Pranie, žehlenie, upratovanie, údržba bielizne a šatstva odsek 1, ktorý  znie:

„Výška úhrady za pranie, žehlenie, upratovanie, údržbu bielizne a šatstva na prijímateľa sociálnej

služby v zariadení pre seniorov na deň je:

a) zariadenie pre seniorov – pavilón A

         1,05 € 

b) zariadenie pre seniorov – pavilón B

         1,40 € “ 

s a   r u š í   a   n a h r á d z a       novým, ktorý znie: 

„Výška úhrady za pranie, žehlenie, upratovanie, údržbu bielizne a šatstva na prijímateľa sociálnej 

služby v zariadení pre seniorov na deň je:  

a) zariadenie pre seniorov – pavilón A

         1,25 € 

b) zariadenie pre seniorov – pavilón B

         1,60 € “ 

3. Zmena č. 1/2021 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Skalica č. 1/2018 o úhradách za poskytnutie

sociálnych služieb v rozpočtovej organizácii Zariadenie pre seniorov Skalica v znení zmeny 1/2019 bola

schválená Mestským zastupiteľstvom v Skalici dňa 03.03.2021 uznesením č. 5/2021 a nadobúda

účinnosť dňom  01.04.2021.

V Skalici, dňa 03.03.2021

        Ing. Anna Mierna 

        primátorka mesta 




