
Mesto Hurbanovo 
ul. Komárňanská č. 91, 947 01 Hurbanovo 

 

 

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4. ods. 3. písm. p, § 6 a §11 ods. 4 písm. g, zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 (ďalej len „zákon o sociálnych 

službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia vydáva: 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

č. 122 
 

o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia 

za poskytované sociálne služby 
 

 

doplnenie č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní MsZ mesta dňa: 24.10.2019 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa: 30.10.2019 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.01.2020 

  



Mesto Hurbanovo VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe 

jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby 

--- doplnenie č. 3--- 

 

strana č. 2 

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA  HURBANOVO  Č. 122 
o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia 

za poskytované sociálne služby 

 

Mesto Hurbanovo v zmysle § 4. ods. 3. písm. p, § 6 a §11 ods. 4 písm. g, zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a 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 (ďalej len „zákon o sociálnych 

službách“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia vydáva: 

 

§ 6 VZN č. 122 sa dopĺňa nasledovne: 

§ 6 

 

Výšky úhrady za poskytované sociálne služby a nadštandardné služby 

v Zariadení pre seniorov Smaragd, Sládkovičova č. 30, Hurbanovo 

 

 

Výška úhrady za bývanie  v sume:  0,23 Eur / m2 / osobu / deň, 

(obytné miestnosti):  

 

Spoločné priestory  v sume: 

0,40 Eur / m2 / osobu / deň (býva sám), 

     0,20 Eur / m2 / osobu / deň (bývajú dvaja a viac). 

 

Stravná jednotka: 

 

Racionálna strava:    3,22 Eur / deň 

Šetriaca strava:    110 % Racionálnej stravy 

Diabetická strava:    125 % Racionálnej stravy 

 

K stravnej jednotka je pripočítaná 20 % režijných nákladov na výrobu stravy. 

 

Výška úhrady za používanie elektrospotrebičov a ďalšie služby v zariadení je 

stanovená: 

 

a) Používanie mikrovlnnej rúry                                                2,00 €/mesiac 

b) Používanie elektrickej dvojplatničky                                   3,00 €/mesiac 

c) Používanie chladničky                                                      2,00/€/mesiac  

d) Používanie televízora      2.00 €/mesiac 

e) Používanie rýchlo varnej kanvice    1,50 €/mesiac 

f) Nákup potravín a iných potrieb    1,00 €/nákup 

g) Pranie nad 8 praní za 1 mesiac    1,00 €/pranie 

 

Dodatok VZN č. 122 o poskytovaní sociálnych služieb a o sume úhrad, spôsobe jej určenia 

a platenia za poskytované sociálne služby nadobúda účinnosť dňom 01.01.2020. 

 

 

 Mgr. Peter Závodský 

primátor mesta 

 


