
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mesta Sabinov 
č. 12/2021 

ktorým sa mení  VZN č. 5/2020 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za 
poskytované sociálne služby 

 
 
Mestské zastupiteľstvo v Sabinove v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. 
g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe 
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) schválilo na svojom zasadnutí dňa 9.12.2021 pre územie mesta 
Sabinov toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 

Článok 1 
Predmet úpravy 

 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 5/2020 o sociálnych službách, o spôsobe 
a výške úhrad za poskytované sociálne služby sa mení a znie takto: 
 

1. Článok 9, bod 4 sa mení a znie takto:  
a) pri racionálnej strave a šetriacej diéte 5,45 € 
b) pri diabetickej diéte 5,85 € 

 
2. Článok 9, bod 6 sa mení a znie takto:  

a) pri racionálnej strave a šetriacej diéte: 
Druh stravy Cena  v € 
raňajky + desiata 0,80 
obed 3,10 
olovrant 0,40 
večera  1,15 
Celodenná strava 5,45 

 
b) pri diabetickej diéte: 

Druh stravy Cena  v € 
raňajky + desiata 0,80 
obed 3,10 
olovrant 0,40 
večera  1,15 
druhá večera 0,40 
Celodenná strava 5,85 

 
 

3. Článok 13, bod 2 sa mení a znie takto: 
Za donášku stravy do  domácnosti v  obale na prepravu  uhrádza klient  sumu 0,70 € za  
1 obed/deň. V prípade donášky do jednej domácnosti v obale na prepravu pre manželov 
úhrada činí 0,90 € za 2 osoby/ 1 deň. V prípade viacerých členov domácnosti sa 
pripočíta cena za obal 0,20 €/1 deň. Pri odbere obeda klientom priamo v jedálni do obalu  
na prepravu klient uhradí 0,20 €/ 1 obed. 

 



4. Článok 13, bod 3 sa mení a znie takto: 
Za donášku stravy pri skupinovom odbere v zariadení sociálnych služieb na území 
mesta Sabinov uhrádza sociálne zariadenie 0,40 € za obed/1 deň. 
 

5. Článok 13, bod 5 sa mení a znie takto: 
Výška úhrady za stravný lístok je 3,10 €. 

    
 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto VZN na pripomienkovanie občanov  bol zverejnený na úradnej tabuli 

a internetovej stránke mesta Sabinov (www.sabinov.sk) v lehote podľa § 6 ods. 3 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňa 23.11.2021. 

2. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Sabinove dňa 9.12.2021 
3. Prijaté VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa 13.12.2021 
4. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.1.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
                                                                                                       Ing. Michal Repaský 
                                                                                                         primátor mesta 
 
 
 
 
 
VZN schválené Mestským zastupiteľstvom v Sabinove uznesením č. 262 dňa      9.12.2021 
Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa                                  23.11.2021 
Návrh VZN zverejnený na webovom sídle mesta Sabinov dňa                             23.11.2021 
VZN vyvesené na úradnej tabuli mesta Sabinov dňa                                             13.12.2021 
VZN zverejnené na webovom sídle mesta Sabinov dňa                                        10.12.2021 
VZN nadobúda účinnosť dňa                                                                                 01.01.2022 
 


