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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 7/2022, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby 

v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno v znení                                                                                                              
VZN č. 7/2018, VZN č. 6/2019 a VZN č. 7/2021 

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 
písm. g) zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
v súlade s § 72 ods. 2 a § 80 písm. e) bod 1. zákona číslo 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách a o zmene a doplnení zákona číslo 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o sociálnych službách“)  
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej aj ako  „VZN“ alebo 
„nariadenie”).      

 
 

Článok 1 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 5/2017 o rozsahu a bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení 
pre seniorov Komárno,  so sídlom Špitálska 16, Komárno v znení VZN č. 7/2018, VZN č. 
6/2019 a VZN č. 7/2021 sa mení a dopĺňa nasledovne: 
 

1. V § 4 v  odseku (4) sa slová „0,25 eur“ nahrádzajú slovami „0,33 eur“ 
 

2. V § 4 sa odsek (7) mení a znie nasledovne: 
 

(7) Úhrada za bývanie určená podľa ods. 4 § 4 tohto VZN sa zvyšuje na deň na 
prijímateľa sociálnej služby o sumu: 
a) 1,56 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a podlahovú plochu 

príslušenstva (chodba, kuchynka, kúpeľňa, WC) užíva jeden prijímateľ 
sociálnej služby (jednoizbové byty), 

b) 1,09 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ 
sociálnej služby, ale podlahovú plochu príslušenstva (chodba, kúpeľňa, WC) 
užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby, 

c) 0,94 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ 
sociálnej služby, ale podlahovú plochu príslušenstva (chodba, kúpeľňa, WC) 
užívajú dvaja a viac prijímateľov sociálnej služby, 

d) 0,62 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti a podlahovú plochu 
príslušenstva užívajú dvaja prijímatelia sociálnej služby, 

e) 0,47 eur - ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia 
sociálnej služby a podlahovú plochy príslušenstva užívajú traja a viac 
prijímateľov sociálnej služby. 

 
 

3. V § 4  sa odsek (13) mení a znie nasledovne: 
 

(13) Na účely určenia celkovej hodnoty stravy ( stravná jednotka + režijné náklady ) na 
deň na prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje starostlivosť v ZpS 
Komárno celoročne a na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta: 

a) pri racionálnej strave, žalúdok šetriacej strave a žalúdok šetriacej bezmliečnej 
strave: 
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Racionálna strava, šetriaca strava, 
šetriaca strava - bezmliečna strava 

Diabetická strava 
Stravná jednotka Režijné náklady  

40% zo stravnej jednotky 
Spolu/deň 

raňajky     -  1,00 eur 0,40 eur 1,40 eur 
desiata     -  0,38 eur 0,15 eur 0,53 eur 

     obed         -  2,17 eur 0,87 eur 3,04 eur 
olovrant    -  0,38 eur 0,15 eur                    0,53 eur 

     večera      -  1,50 eur 0,60 eur                    2,10 eur 
5,43 eur 2,17 eur 7,60 eur 

 
b) pri diabetickej strave: 

 
Diabetická strava 

 
Stravná jednotka Režijné náklady  

40% zo stravnej jednotky 
Spolu/deň 

       raňajky    -  1,10 eur 0,44 eur 1,54 eur 
       desiata     -  0,50 eur 0,20 eur 0,70 eur 
       obed        -  2,56 eur 1,02 eur 3,58 eur 
       olovrant    - 0,50 eur 0,20 eur 0,70 eur 
       večera     - 1,80 eur 0,72 eur 2,52 eur 
 druhá večera - 0,38 eur 0,15 eur 0,53 eur 

6,84 eur 2,73  eur 9,57 eur 
 
 

Príloha č. 1 VZN „Cenník úhrad za poskytované služby nad rámec zákona o sociálnych 
službách sa nahrádza novou prílohou č. 1. 

 
Článok 2 

 
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený pred rokovaním Mestského zastupiteľstva v Komárne 

v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 

(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Komárno sa uznieslo Mestské 
zastupiteľstvo v Komárne dňa 15.12. 2022. 

(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023. 
 

Komárno, dňa 16.12.2022 
 
 
 

     Mgr. Béla Keszegh 
    primátor mesta 

 


