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DODATOK č. 1 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

BANSKOBYSTRICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 41/2019 

O PODMIENKACH POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A O PLATENÍ  

ÚHRAD V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH 

SLUŽIEB V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI BBSK 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Schválený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 645/2021 z 30. novembra 2021. 
Účinnosť nadobúda 1. februára 2022. 
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Banskobystrický samosprávny kraj na základe ustanovenia § 8 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 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 
 
 

Dodatok č. 1 
 

Všeobecne záväzného nariadenia 
 

Banskobystrického samosprávneho kraja č. 41/2019 
 

o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK 

 
 

Článok I. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) 
č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK schválené Uznesením Zastupiteľstva BBSK 
č. 272/2019 z 12. decembra 2019, účinné od 1. februára 2020 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. 
V tretej časti – Podrobnosti  o spôsobe  určenia  úhrady  a výška  úhrady  za odborné, 
obslužné, ďalšie a iné činnosti 
 
V § 5 Spôsob určenia a výška úhrady za odborné činnosti sa mení v odseku 1 písm. a) tabuľka 
Zariadenie pre seniorov – pre celoročnú pobytovú formu nasledovne: 

 
„Zariadenie pre seniorov 

- pre celoročnú pobytovú formu:  

Stupeň odkázanosti Výška úhrady  
za odkázanosť 

I. - IV. 2,20 eur  

V. 2,90 eur 

VI. 3,60 eur  

 

poskytovanie 
sociálnej služby 
z iných vážnych 

dôvodov podľa § 35 
ods. 1 písm. b 

zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych 

službách 

 
 
 

2,20 eur“ 
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2. 
V tretej časti – Podrobnosti  o spôsobe  určenia  úhrady  a výška  úhrady  za odborné, 
obslužné, ďalšie a iné činnosti 
 
V § 6a Stravovanie sa mení odsek 11 nasledovne: 
 
„11. Stravná jednotka pre prijímateľa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v ZSS celoročnou             

alebo týždennou pobytovou formou s počtom odobratých jedál zodpovedajúcim celodennému 
stravovaniu je pri poskytovaní stravy na deň a prijímateľa 

  vo veku do 3 rokov 2,70 eur  až   3,70 eur    
  od 3 rokov do 6 rokov 2,80 eur  až   3,80 eur   
  od 6 rokov do 10 rokov 2,90 eur  až   3,90 eur   
  od 10 rokov do 18 rokov 3,00 eur  až     4,00 eur   
    od 18 rokov do 60 rokov 3,00 eur  až   4,00 eur   
   od 60 rokov   3,00 eur  až   4,00 eur“   
 
3. 
V tretej časti – Podrobnosti  o spôsobe  určenia  úhrady  a výška  úhrady  za odborné, 
obslužné, ďalšie a iné činnosti 
 
V § 6b Ubytovanie sa dopĺňa odsek 7 písm. b) nasledovne: 
 
„7. Denná sadzba úhrady za vecné plnenia (podľa odseku 1 písm. f) spojené: 
 a) s bývaním pri celoročnej a týždennej pobytovej forme: 

    základná  - 0,40 eur, ak nie je obytná jednotka vybavená vlastným meračom  
      elektrickej energie, 
    - 0,25 eur, ak je obytná jednotka vybavená vlastným meračom  
      elektrickej energie, 
    individuálna   - 0,10 eur za každý používaný elektrický spotrebič pre individuálnu  
      potrebu občanov, ak obytná jednotka nie je vybavená vlastným  
                                          meračom elektrickej energie, 
b) s poskytovaním ambulantnej služby v spoločných priestoroch – 0,30 eur (platí prijímateľ 

sociálnej služby aj v čase neprítomnosti v ZSS).“ 
   
4. 
V tretej časti – Podrobnosti  o spôsobe  určenia  úhrady  a výška  úhrady  za odborné, 
obslužné, ďalšie a iné činnosti 
 
V  §  6c  Upratovanie,  pranie,  žehlenie  a  údržba  bielizne  a  šatstva  sa  menia  odseky  1 a 2 
nasledovne: 

 
„1. Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,70 eur. 

Upratovaním sa rozumie najmä pravidelná mechanická očista a dezinfekcia umývateľných 
plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu ap. 
priestorov obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, ako aj 
zabezpečenie čistiacich prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej sily. 

2. Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň 
na prijímateľa vo výške 0,70 eur. Praním sa rozumie najmä triedenie, namáčanie, 
predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva. Žehlením sa rozumie triedenie, 
ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva. Údržbou šatstva sa rozumie oprava 
a úprava osobného šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie 
šatstva). Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva zahŕňa aj zabezpečenie 
pracích prostriedkov, pomôcok, energií a pracovnej sily.“ 
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Článok II. 
 

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019 o podmienkach 
poskytovania sociálnych a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK zostávajú nezmenené. 
 
 

Článok III. 
 
Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia BBSK č. 41/2019 o podmienkach poskytovania 
sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti BBSK bol schválený Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 645/2021 z 30. novembra 
2021 a nadobúda účinnosť 1. februára 2022. 

 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 3. decembra 2021 
 
 
 
 
 
         Ing. Ján Lunter, v. r.  

predseda Banskobystrického      
samosprávneho kraja 
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