
  
 

 
     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 20.02.2020 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Fiľakovo č. 1/2020, 
ktorým sa mení VZN mesta č. 05/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby v znení jeho neskorších zmien a doplnkov takto:  

 
Znenie Čl. VII  - ODĽAHČOVACIA SLUŽBA  § 20 bod 4 je nasledovné: 

 
 Výška úhrady za odľahčovaciu službu je uvedená v prílohe č. 6 tohto nariadenia. 
 
       
       Znenie Prílohy č. 3 k VZN je nasledovné : 
 
 
Príloha č. 3  k VZN mesta Fiľakovo č. 05/2016    

 
Cenník úhrad  za poskytnuté služby v zariadení pre seniorov a zariadení opatrovateľskej služby 
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:      II - III  0,55 
        IV   1,20 
        V  1,65 
        VI  1,95 
 
2. Obslužné činnosti  

 

2.1 Ubytovanie 
            - sadzba za 1 m2/1 deň  (1-lôžková izba):    0,20 
 - sadzba za 1 m2 /1 deň ( 2-lôžková izba):    0,17 
 - sadzba za 1 m2 /1 deň ( 4-lôžková izba ):     0,17 
 - poplatok za užívanie spoločného zariadenia a priestorov a 
              poskytovanie ostatných vecných plnení spojených s ubytovaním   
  sadzba v €/1 deň (vlastné elektrospotrebiče)    1,00 
  
2.2 Stravovanie 
  - hodnota jedla/1 deň :                  réžia  
                raňajky + desiata    1,01                                0,10 
     obed + olovrant    1,65   1,35 
     večera     1,00   0,19 
                   
                  Spolu   3,66               1,64   
                                                                                                                                         
             - stravná jednotka v € spolu/1 deň     5,30 
 



2.2.1 Stravovanie - diabetici 
 
       - hodnota jedla v € /1 deň :       réžia 
      raňajky + desiata  1,01   0,10 
                  obed + olovrant 1,65   1,35 
                   večera  1,00   0,19 
                             2. večera                       0,30                              
                  Spolu   3,96   1,64    
 _________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   
             - stravná jednotka spolu v €/1 deň     5,60 
 
 
2.3  Upratovanie          

- v €/1 prijímateľ/1deň        1,10 
Výška úhrady 1,10 € na deň zahŕňa : 
náklady na čistiace, dezinf. prostriedky, náklady na energie – plyn, voda, el. energia, stočné, 
náklady na odvoz smetí, OOPP a ostatné režijné náklady vrátane časti mzdy, príplatkov 
ku mzde a odvodov  upratovačiek  
Každé ďalšie upratovanie                                                                                        0,60      
  
2.4 Pranie, žehlenie a údržba 
      bielizne a šatstva pri praní 10 kg v mesiaci        
      v € /1 prijímateľ/1 deň                                                                               1,10 
 
Výška úhrady 1,10 € na 1 deň na 1 prijímateľa zahŕňa:  
náklady na mzdy a odvody, ostatné režijné náklady vrátane nákladov na elektrickú energiu, 
plyn, vodu, stočné, pracie prostriedky, nákupy a opravy elektrospotrebičov (pračky, sušičky) a externé 
pranie  vrátane prepravných nákladov  
Priemerné množstvo vypranej bielizne na 1 prijímateľa –  
7,41 kg + 2,6 kg /2x pranie posteľnej bielizne po 1,3 kg/  - spolu 10 kg       
Platba od 1 prijímateľa za 1 mesiac /1,10x30/             33 € 
Priemerná cena za 1 kg /33: 10/                                3,30 €    

 
Cena za pranie ďalšieho 1 kg bielizne                                                                       2,50 
 
3. Ďalšie činnosti  

 
3.1 Úschova cenných vecí v hodnote nad 1660 € 
      základný poplatok 10,00  
      poplatok za mesiac (pri úschove viac ako 1 mesiac)   1,00 
 
4. Iné činnosti (§ 15, ods. 3 zákona) 

 
4.1 Zabezpečenie drobného nákupu do 5 položiek                    1,00       
      úhrada v € - 1 prijímateľ/1 nákup 
4.2 zabezpečenie sprievodu nad rámec zákonom vymedzených aktivít 
     (napr. návšteva cintorína, príbuzných, kaderníctva...)  

Úhrada za 1 hodinu v €         1,00 
4.3 Donáška stravy na izbu prijímateľovi, ktorý je schopný premiestnenia 
     z izby do jedálne (mobilný prijímateľ) – úhrada na 1 deň v €                 0,30        
 
5. Služby poskytované bez úhrad  

      
Zabezpečenie služieb zmluvného lekára v areáli zariadenia 
Zabezpečenie liekov, inkontinentného materiálu 



Objednávanie k odborným lekárom a špecialistom 
Zabezpečenie sanitky a RZS 
Objednanie služieb manikúry, pedikúry, kaderníčky 
Ostatné služby vyššie neuvedené /telefonický kontakt, úradné záležitosti, internet,.../     
 
 
 
VZN mesta Fiľakovo č. 05/2016 sa dopĺňa o Prílohu č. 6 s nasledovným znením : 
 
 

Príloha č. 6 k VZN mesta Fiľakovo č. 05/2016  
 
Cenník úhrad za odľahčovaciu službu  
 

1. Úhrada za odľahčovaciu službu poskytovanú pobytovou formou 
 
Výška úhrady sa vypočíta ako súčin počtu dní poskytovanej odľahčovacej služby a sumy dennej 
úhrady za odľahčovaciu službu. 
Výška úhrady v € - 1 prijímateľ/1 deň      15,00   
Výška úhrady zahŕňa: náklady na ubytovanie, celodenné stravovanie, pranie, žehlenie, 
upratovanie, náklady na energie, vodu, čistiace, pracie, dezinfekčné prostriedky, ostatné 
režijné náklady vrátane miezd, príplatkov k mzde, odvodov    
 

2. Úhrada za odľahčovaciu službu poskytovanú ambulantnou formou  
 
Vypočíta sa ako súčin poskytnutých hodín odľahčovacej služby v domácnosti prijímateľa  
a sumy úhrady za hodinu opatrovateľskej služby v domácnosti v súlade s cenníkom úhrad. 

 
 
 
 

                                                                                                         Mgr. Attila Agócs, PhD. 
                                                                                                        primátor mesta 

 
                                                                                                              

 
 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie prijalo MZ dňa 20.02.2020 
 
VZN bolo vyvesené dňa 20.02.2020 
 
VZN bolo vyhlásené dňa 20.02.2020 
 
VZN nadobúda účinnosť dňa 01.04.2020 
 
 
 
 
 
                                                                                                
                                                                                                                  
 
 



                                                                                               
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    
 
  
    
 


