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Mesto Malacky na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 
republiky vo veciach územnej samosprávy a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení a podľa § 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 mesta Malacky č. 8/2015, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 2/2014  

o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Malacky 
 
 

§ 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 
o úhradách za sociálne služby poskytované 
Mestom Malacky sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 

Znenie Prílohy, ktorou sa stanovujú sumy 
úhrad za jednotlivé sociálne služby 
poskytované Mestským centrom 
sociálnych služieb Malacky sa ruší 
a nahrádza sa nasledovným znením: 

 
 
 
VZN 

služba úkon jednotka EON 
v € * 

EON- 
ŠR ** 

úhrada   
v € 

§ 4 útulok  pobyt 1 miesto/1 deň 2,34 1,77          1,00 
§ 5 ZOS pobyt+služby 1 miesto/1 deň 19,41 8,89 5,50 
  raňajky 1 osoba/1 deň 0,74 0,70 
  desiata 1 osoba/1 deň 0,52 0,15 
  obed  1 osoba/1 deň 3,30 *** 2,80 
  obed dia 1 osoba/1 deň 3,50 *** 3,00 
  olovrant 1 osoba/1 deň 0,50 0,15 
  večera 1 osoba/1 deň 1,39 1,20 
  II. večera (dia) 1 osoba/1 deň 0,50 0,20 
 (raňajky,des.,obed,

olovrant,večera) 
celodenná 
strava (5 jedál) 

1 osoba/1 deň 6,45 
4,40 

 (raňajky,des.,obed,
olovrant,2xvečera) 

celodenná dia 
strava (6 jedál) 

1 osoba/1 deň 7,15 
4,80 

  ak nie je obyv. 
prítomný 

1 miesto/1 deň 2,08 0,96 
0,70 

§ 6 denný stacionár pomoc pri 
odkázanosti 

1 osoba/1 hod.  
         1,00 

§ 7 opatrovateľská 
služba 

opatrovanie 1 osoba/1 hod. 4,83 
1,30 

§ 8 prepravná služba     
  jazda v meste 1os./jazda MA 1,86           1,00 
  jazda mimo 

mesta 
1 osoba/1 km 0,31 

0,25 

  stojné mimo 
mesta 

1 osoba/hod. 1 
0,50 

§ 9 požičiavanie 
pomôcok 

požičanie 
pomôcky 

1 pomôcka 
/1 deň 

0,37 
0,33 

§ 10 odľahčovacia 
služba 

podľa služby 
§6, §7 alebo §8 

  
 

§ 11 jedáleň obed  1 obed 3,30 *** 2,80 



  obed dia 1 obed dia 3,50 *** 3,00 
  rozvoz obedov 1 rozvoz/osoba 0,76 0,60 
  rozvoz obedov 2 obedy a viac/ 

1 domácnosť 
 

0,80 

  rozvoz pri 
opatrovaní 

1 rozvoz/osoba  
0,40 

§ 12 práčovňa pranie 
+žehlenie 

1 práčka 3,97 
2,50 

§ 13 stredisko osobnej 
hygieny 

osobná hygiena 
(sprchovanie) 

1 osoba/sprcha 1,14 
0,80 

 
*EON – ekonomicky oprávnené náklady 
** ekonomicky oprávnené náklady po odrátaní príspevku zo štátneho rozpočtu 
*** mesto prispieva fyzickej osobe, ktorá je obyvateľom mesta, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, nie je 

dlžníkom mesta na jeden obed takto:   
príjem do 399,99 € príspevok 0,80 € 
príjem od 400 € do 499,99 € príspevok 0,60 € 
príjem od 500 € do 599,99 € príspevok 0,40 € 
 
 
 

§ 2 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie 
mestaMalacky č. 8/2015, ktorým sa mení 
adopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za 
sociálne služby poskytované Mestom 
Malacky bolo schválené uznesením MsZ v 
Malackách č. 8/2015 zo dňa 24. septembra 
2015. 

 
(2) Všeobecne záväzné nariadenie 
mestaMalacky č. 8/2015, ktorým sa mení 
adopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Malacky č. 2/2014 o úhradách za 
sociálne službyposkytované Mestom 
Malackynadobúda účinnosť dňom 1. 
januára 2016. 

 
 
 
V Malackách, 25.septembra 2015 
 
 
 
 

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. 
           primátor mesta 

 
 
 
 
 


