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Mesto Banská Bystrica podľa 8 4 ods. 3 písm. p) a $ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a $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 vydáva toto 
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská 
Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica v znení VZN č. 
2/2021. 

I. 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2020 o úhrade za sociálne služby poskytované mestom Banská Bystrica 
schválené uznesením č. 636/2020 zo dňa 08.12.2020, zmenené Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2021, 
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 13/2020 o úhrade za sociálne 
služby poskytované mestom Banská Bystrica sa mení a dopíňa nasledovne: 

1. DRUHÁ ČASŤ, ČI. III. SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE 
Z DÔVODU NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU, ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA, DOVRŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU sa v $ 5 „Zariadenie pre seniorov“ v ods. 2 
dopíňa bod 3.1 tabuľky nasledovne: 

  

  

  

  
  

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady 

3.1 stravovanie za celodennú diabetickú stravu/šetriacu diétnu stravu 

stravná jednotka 4,07€! deň 
z toho: raňajky 0,70 € 

desiata 0,35 € 
obed 1,40 € 
olovrant 0,45 € 

večera 1 0,72 € 

večera 2 0,45 € 

- výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci 
- prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZPS je povinný odoberať stravu v rozsahu 
minimálne dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera.       
  

2. DRUHÁ ČASŤ, ČI. III. SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE 
Z DÔVODU NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU, ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA, DOVRŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU sa v $ 6 „Zariadenie opatrovateľskej služby“,
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v ods. 4 dopíňa bod 3.1 tabuľky nasledovne: 

  

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady 
  

3.1 stravovanie za celodennú diabetickú stravu/šetriacu diétnu stravu 
  

stravná jednotka 4,07 € ! deň 
Z toho: raňajky 0,70 € 

desiata 0,35 € 

obed 1,40 € 

olovrant 0,45 € 

večera 1 0,72 € 

večera 2 0,45 €   
  

- výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom mesiaci 
- prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZOS je povinný odoberať stravu v rozsahu 
minimálne dvoch jedál denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. 

      
  

3. DRUHÁ ČASŤ, ČI. 111. SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE 
ZDÔVODU NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU, ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA, DOVRŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU sa v 87 „Denný stacionár“ ods. 2 dopíňa bod 
2.1 tabuľky nasledovne: 

  

  

  

  
  

      

Prijímateľ sociálnej služby Výška úhrady 

2.1 stravovanie za celodennú diabetickú stravu/šetriacu diétnu stravu 

stravná jednotka 2,90 €/ deň 
z toho: raňajky 0,70 € 

desiata 0,35 € 

obed 1,40 € 
olovrant i 0,45 € 

- výška úhrady za stravovanie sa určuje podľa počtu odobratých jedál v kalendárnom 
mesiaci 
- prijímateľ sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v DS je povinný odoberať 

[v rámci tejto sociálnej služby aspoň jedno jedlo denne. | 
  

4. DRUHÁ ČASŤ, ČI. III. SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE 
ZDÔVODU NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU, ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO
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S. 

POSTIHNUTIA, DOVRŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU sa v 87 „Denný stacionár“ mení odstavec 3 
nasledovne: 

3. Ak poskytovateľ z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti vrátane ohrozenia verejného zdravia 
II. stupňa, vyhláseného núdzového stavu, alebo v prípade odstraňovania následkov mimoriadnej 
udalosti nemôže poskytovať sociálnu službu v dennom stacionári, prijímateľ sociálnej služby 
platí v danom kalendárnom mesiaci úhradu len za vecné plnenie spojené s poskytovaním 
sociálnej služby. 

DRUHÁ ČASŤ, ČI. III. SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ SOCIÁLNEJ SITUÁCIE 
ZDÔVODU NEPRIAZNIVÉHO ZDRAVOTNÉHO STAVU, ŤAŽKÉHO ZDRAVOTNÉHO 
POSTIHNUTIA, DOVÁŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU sa v 87 „Denný stacionár“ odstavce 3. a4. 
prečíslovávajú na 4. a 5. 

I. 

Záverečné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením 
číslo 732/2021 zo dňa 27.04.2021 a nadobúda účinnosť od 01.06.2021. 

/ 

IIIIO Ján NOSKO Ý 

MESTSKÝ ÚRAD , primátor mesta 
BANSKÁ BYSTRICA 

AO Vyvesené dňa: 
| 

Zvesené dia ——————— | 

 


