
Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 26 /2015  
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške  úhrad za sociálne služby 

poskytovaných Mestom Komárno, 
ktorým sa mení a dop ĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Komárno číslo 2/2014 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške  úhrad za sociálne služby 
poskytovaných Mestom Komárno. 

 
 Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona a § 11 ods.1 písm. g) 

SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
Článok 1 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 2/2014 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby poskytovaných Mestom Komárno sa 
mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. V § 2 odsek (2) v predposlednom riadku  „Referát opatrovateľstva Mestského úradu 

v Komárne (ďalej len „Referát opatrovateľstva„)  sa nahrádzajú slovami  „Oddelenie 
opatrovateľskej služby Mestského úradu v Komárne (ďalej len „Oddelenie 
opatrovateľskej služby “). 

 
2. V § 2 odsek (3) v predposlednom riadku  sa vypúšťa  „ a Referátu opatrovateľstva“. 
 
3. V § 8 odsek (6) v treťom riadku „Referátu opatrovateľstva“ sa nahrádzajú slovami 

„Oddelenie opatrovateľskej služby“. 
 
4. V § 9 odsek  (1) znie : 

„ (1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu: 
a) pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Komárno  

s dôchodkom do 350,00 Eur výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je 
0,50 Eur, 

b) pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Komárno  
s dôchodkom od 351,00 Eur do 500,00 Eur výška úhrady za 1 hodinu 
opatrovateľskej služby je 0,75 Eur,  

c) pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Komárno  
s dôchodkom od 501,00 Eur výška úhrady za 1 hodinu opatrovateľskej služby je 
0,90 Eur,  

d) pre prijímateľa sociálnej služby s prechodným pobytom v meste výška  úhrady za 
1 hodinu opatrovateľskej služby je 1,50 Eur.“ 

 
5.    V § 12 odsek (1) znie: 
   „ (1) Výška úhrady za prepravnú službu: 

 
A. ak je prepravná služba poskytovaná na území mesta Komárno: 

a) pre prijímateľa sociálnej služby s preukazom ŤZP s trvalým pobytom v meste 
Komárno, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom  0,10 eur/za každý aj začatý km,  

b) pre prijímateľa sociálnej služby s preukazom ŤZP s prechodným pobytom v meste 
Komárno, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým 
vozidlom  0,35 eur/ za každý aj začatý km, 

c) pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Komárno 
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie 0,25 eur/ za 
každý aj začatý km, 



d) pre prijímateľa sociálnej služby s prechodným pobytom v meste Komárno 
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie 0,35 eur/ za 
každý aj začatý km, 

e) pre prijímateľa sociálnej služby poberajúcej starobný alebo invalidný dôchodok  
s trvalým pobytom v meste Komárno  0,30 eur/ za každý aj začatý km, 

f) pre prijímateľa sociálnej služby poberajúcej starobný alebo invalidný dôchodok 
s prechodným pobytom v meste Komárno 0,40 eur / za každý aj začatý km, 

g) stojné sa pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v meste Komárno za 
prvú hodinu státia neúčtuje a pre nasledujúce hodiny státia ako aj pre prijímateľa 
s prechodným pobytom v meste Komárno 1,- eur/hod.“ 

 
Článok 2 

 
(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Komárno sa uznieslo Mestské  

     zastupiteľstvo v Komárne dňa 10. decembra 2015. 
 
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2016. 

 
 
Komárno dňa  10. decembra 2015  

 
 
 
 
 
Ing. László Stubendek 
       primátor mesta  

 
 
 
 
 
 

 
 
 


