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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava–Petržalka 

č.  3/2006  z  28. marca 2006 

 

 

o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

 

 

 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka podľa § 6 ods. 1 zák. SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29 a podľa § 

15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

  

 

Úvodné  ustanovenie 

 

§ 1 

 

Účel 

 

Toto  Všeobecne   záväzné  nariadenie  ( ďalej len „nariadenie“ )    upravuje  rozsah a   

bližšie   podmienky  poskytovania  sociálnych  služieb   v   Stredisku   sociálnych   služieb 

Bratislava–Petržalka, Mlynarovičova 23 (ďalej len „Stredisko sociálnych služieb“), spôsob  

určenia a plnenia úhrad za tieto služby na týchto  prevádzkach : 

   

 Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „ZOS“ ) 

 Denný pobyt zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej len „DP“ ) 

 Opatrovateľská služba v domácnosti ( ďalej len „OS“ ) 

 Stanica opatrovateľskej služby pre deti ( ďalej len „SOS“ ) 

 Domov pre osamelých rodičov ( ďalej len „DOR“ ) 

 

 

§ 2 

 

Pojmy 

 

1. Sociálne služby sú špecializované činnosti na riešenie sociálnej núdze. Sociálne 

služby podľa tohto  nariadenia sa poskytujú : 

a)  v zariadeniach sociálnych služieb  

b)  v domácnostiach 

 

2. Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju 

osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom 

chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom  na vek a 

nepriaznivý zdravotný stav. 
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                                                          ČASŤ  PRVÁ 

 

Rozsah a bližšie podmienky poskytovania sociálnych služieb 

 

§ 3 

 

Zariadenie opatrovateľskej služby s prechodným pobytom 

 

1. V  ZOS možno poskytovať starostlivosť občanovi,  ktorý sa nie z vlastnej viny 

dostal do sociálnej núdze,  je odkázaný na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov a ak 

tomuto občanovi nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu v jeho byte. 

 

2. V  ZOS nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorému sa poskytuje peňažný 

príspevok na osobnú asistenciu. 

 

3. V zariadení sociálnych služieb nemožno poskytovať starostlivosť občanovi, ktorého 

zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení. 

 

4. V ZOS sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je: 

a) stravovanie 

b) bývanie 

c) zaopatrenie 

  

5. V ZOS sa poskytuje celodenné stravovanie. Za celodenné stravovanie sa považujú 

raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá.  

Raňajky, desiata a olovrant  sa  zabezpečujú v ZOS na základe schváleného jedálneho lístka 

vedúcou zariadenia, obed a večera  sa  zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera.     

  

6. Za bývanie v ZOS sa považuje užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, 

príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia 

obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a užívanie vybavenia obytnej miestnosti, 

príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 

 

7. ZOS poskytuje občanovi bývanie prechodne na určitý čas. Bývanie je poskytované 

v izbách s počtom lôžok 2, 3 a 4. 

 

8. Za zaopatrenie sa považuje najmä upratovanie, poskytovanie posteľnej bielizne, 

pranie a žehlenie alebo mangľovanie posteľnej bielizne,  pranie a žehlenie osobného 

šatstva,  poskytovanie pomoci na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov, ak ich 

poskytovanie vyžaduje nepriaznivý zdravotný stav občana. 

 

 

 

§ 4  

 

Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom 

 

1. V  ZOS s denným pobytom možno poskytovať  8-hodinovú starostlivosť  občanovi, 

ktorý sa nie z vlastnej viny dostal do sociálnej núdze  a je odkázaný na zabezpečenie 

nevyhnutných životných úkonov. 
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2. V ZOS  s denným pobytom sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ktorou je:  

a) stravovanie, 

b) zaopatrenie 

 

           3.  V DP sa poskytuje stravovanie v rozsahu desiata, obed a olovrant. 

 Desiata a olovrant  sa zabezpečuje v ZOS na základe schváleného jedálneho lístka vedúcou 

zariadenia, obed   sa  zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera.     

          

           4. Zaopatrenie zahŕňa starostlivosť  o občana uvedeného v odseku 1 inou osobou, ktorá 

jej poskytuje pomoc pri bežných úkonoch osobnej hygieny, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, 

pomoc pri podaní jedla a pitia, poradenstvo, záujmová činnosť a  kultúrna činnosť. 

 

 

§ 5 

 

Opatrovateľská služba v domácnosti 

 

 

1. OS možno poskytovať občanovi, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti 

Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), ktorý nie vlastnou vinou sa dostal do stavu 

sociálnej núdze  a  potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní 

a) nevyhnutných životných úkonov, 

b) nevyhnutných prác v domácnosti alebo 

c) kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, zabezpečením liekov, 

vybavovaním úradných záležitostí. 

 

2. Za nevyhnutné životné úkony sa považujú: 

a) bežné úkony osobnej hygieny, najmä pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri 

presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC, 

b)  kúpanie vrátane umytia vlasov, 

c) donáška obeda, dovoz obeda do domácnosti. 

d) pomoc pri podávaní jedla a pri pití, 

e) dohľad. 

 

3. Nevyhnutné práce v domácnosti sú: 

a) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti, 

b) práce spojené s udržiavaním domácnosti (vysávanie, utretie prachu,  hygiena sociálneho 

zariadenia), 

c) príprava raňajok, príprava a varenie obeda, 

d) príprava  olovrantu, 

e) príprava a varenie večere, 

f) pranie osobnej bielizne, 

g) žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne. 

4. Formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím sú 

a) sprievod na lekárske vyšetrenie, 

b) na vybavenie úradných záležitostí, 

c) vybavovanie liekov. 

 

5. OS nemožno poskytovať občanovi, ktorému 

a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo 
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b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie blízkou osobou  (manžel, manželka, 

deti, vnuk, vnučka, zať, nevesta), ktorá poberá peňažný príspevok za opatrovanie. 

 

6. Rozsah opatrovateľskej služby je poskytovaný na základe posúdenia stavu sociálnej 

núdze   prednostne v byte občana.   

 

 

§ 6 

 

Stanica opatrovateľskej služby pre deti  

 

1. V SOS možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od dvoch rokoch veku do 

skončenia povinnej školskej dochádzky na prechodný pobyt, ak si rodičia alebo iný občan, 

ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

rozhodnutia príslušného orgánu, nemôžu na prechodný čas plniť povinnosti voči dieťaťu. 

 

2. V SOS možno poskytovať starostlivosť dieťaťu od dvoch do šesť rokov veku 

formou denného pobytu, ktoré nemôže navštevovať MŠ z dôvodu neprispôsobenia sa 

v novom kolektíve. 

 

3. V SOS sa poskytuje: 

a) nevyhnutná starostlivosť, ktorou je : 

- stravovanie 

- bývanie 

- zaopatrenie 

b) pomoc pri príprave na školské vyučovanie, sprevádzanie do školy a zo školy, alebo 

sprevádzanie na záujmovú činnosť a zo záujmovej činnosti, 

c) výchovná starostlivosť o deti predškolského veku. 

 

    V SOS sa poskytuje celodenné stravovanie. Za celodenné stravovanie sa považujú 

raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá. 

Raňajky, desiata a olovrant  sa  zabezpečuje v ZOS na základe schváleného jedálneho lístka 

vedúcou zariadenia, obed a večera  sa  zabezpečuje prostredníctvom zmluvného partnera.     

  

SOS poskytuje dieťaťu  bývanie  prechodne na určitý čas. Bývanie je poskytované 

v izbách s počtom lôžok 2, 3 a 4. 

 

 

§ 7 

 

Domov pre osamelých rodičov 

 

V DOR možno poskytovať bývanie a poradenstvo : 

a) osamelému rodičovi maloletého, alebo osamelému rodičovi s maloletým, ktorých život 

alebo zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého, alebo 

b) osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného 

prostredia.  

 

           DOR poskytuje občanovi bývanie prechodne na určitý čas. Bývanie sa  poskytuje 

podľa počtu rodinných príslušníkov v izbách s počtom lôžok 2, 3 a 4. 
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ČASŤ DRUHÁ 

Úhrady 

 § 8  

 

Spôsob  určenia úhrad   

 

1. Úhrada za poskytnutú sociálnu službu sa určuje podľa druhu poskytovanej sociálnej 

služby a rozsahu poskytovanej sociálnej služby. 

2. Pri poskytovaní starostlivosti na jednotlivých prevádzkach  Strediska sociálnych 

služieb Petržalka  sa úhrada určuje aj podľa toho, či sa táto starostlivosť poskytuje prechodne, 

týždenne alebo denne. 

3. Občan je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu podľa príjmu a 

majetku. 

4. Na účely úhrady za sociálnu službu sa do príjmu občana započítava aj zvýšenie 

dôchodku pre bezvládnosť občana, ktorému sa sociálna služba poskytuje a príplatok k 

prídavkom na dieťa, ktorému sa sociálna služba poskytuje, s výnimkou prípadov, keď sa 

starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje týždenne alebo denne. 

5. Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu  ak jeho príjem a 

príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je nižší ako 1,2 násobok sumy životného 

minima ustanovená Zákonom č. 125/1998 Z. z. o životnom minime v znení neskorších 

predpisov alebo ak sa rovná 1,2 násobku tejto  sumy. 

6. Občan nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 1 

ods. 1 písm. a) a b), ak jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je 

nižší ako 1,2 násobok sumy životného minima ustanovená Zákonom č. 125/1998 Z. z. o 

životnom minime v znení neskorších predpisov alebo ak sa rovná 1,2 násobku tejto  sumy. 

7. Ak príjem občana a príjem osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú je vyšší ako            

1,2-násobok sumy životného minima, občan platí za poskytnutú sociálnu službu uvedenú v § 

1 ods. 1 písm. a) a b) úhradu alebo jej časť podľa príjmu a majetku tak, aby občanovi a 

osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, zostala z ich príjmu suma  1,2-násobku sumy 

životného minima. 

8. Občan nie je povinný platiť úhradu za starostlivosť v ZOS s prechodným pobytom, 

ak jeho príjem je nižší alebo ak sa rovná  

 

a) 20 % sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným 

predpisom 
1),

 ak sa tomuto  občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych 

služieb prechodne, 

b) 75% sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovenú osobitným 

predpisom 
1)

, ak sa tomuto občanovi poskytuje starostlivosť v ZOS s denným pobytom. 

  

§ 9 

 

Účasť rodiny na úhradách 
 

1. Osoba, ktorá má voči občanovi, ktorému sa poskytuje sociálna služba, vyživovaciu 

povinnosť, je povinná platiť úhradu alebo jej časť podľa svojho príjmu a majetku. 

      

 

__________________________________________________________________

 1)Zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. 
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2. Každé dieťa plní túto vyživovaciu povinnosť takým dielom, aký zodpovedá pomeru 

jeho schopnosti a možnosti k schopnostiam a možnostiam jeho detí. 

 

3. Mestská časť Bratislava-Petržalka (ďalej len „mestská časť“), alebo  Stredisko 

sociálnych služieb Bratislava-Petržalka požaduje úhradu postupne od manžela, manželky, detí 

alebo rodičov, ak občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba podľa § 2 nie je povinný platiť 

úhradu za sociálnu službu uvedenú v § 1 ods. 1 alebo platí len časť tejto úhrady. 

 
 
 

Úhrada za poskytnuté sociálne služby 

  

§ 10 

ZOS s prechodným pobytom  

 

1. Úhrada za poskytovanú sociálnu starostlivosť v ZOS je násobkom dennej sadzby  

                 za stravovanie, bývanie a zaopatrenie s počtom dní v príslušnom kalendárnom   

                 mesiaci. 

2. Úhradu je občan povinný platiť vždy do 5. dňa daného mesiaca. 

3. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol. 

4. Denná sadzba je 

           

                   za stravovanie                     5,64 EUR (170,-Sk)  

               za bývanie                             0,83 EUR (25,-Sk)             

                   za zaopatrenie                       1,99 EUR (60,-Sk)  

 

                                                            § 11 

ZOS s denným pobytom 

 

1. Úhrada za poskytovanú sociálnu starostlivosť v ZOS - DP je násobkom dennej 

                 sadzby  za stravovanie a zaopatrenie s počtom pracovných dní v príslušnom                                

                 kalendárnom mesiaci. 

2. Úhradu je občan povinný platiť vždy do 5. dňa daného mesiaca. 

3. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol.       

           4.  Denná sadzba je: 

 

                    za stravovanie                              2,98 EUR (90,- Sk) 

                  za zaopatrenie                              0,99 EUR (30,- Sk) 
 
 

§ 12 

Opatrovateľská služba  

 

1. Úhrada za OS v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných 

nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu 

so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu 

v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na 22 

kalendárnych dní. 

2. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan podľa skutočného rozsahu 

poskytnutých nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem 

zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím za kalendárny mesiac, v ktorom sa 

opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
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3. Celková úhrada za opatrovateľskú službu sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom 

nadol. 

4. Sadzba za úkon je 

a) bežné úkony osobnej hygieny (os. hygiena, pomoc pri obliekaní  

a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík a z vozíka, na lôžko a z lôžka, 

pomoc pri použití WC ) 0,49 EUR (15,- Sk) 

b) kúpanie vrátane umytia vlasov 0,83 EUR (25,- Sk) 

c) donáška obeda, dovoz obeda do domácnosti 0,23 EUR (7,- Sk) 

5. Ďalej uvedené úkony sú spoplatňované hodinovou sadzbou, ktorá je 

a) za pomoc pri podávaní jedla a pri pití 0,33 EUR (10,- Sk) 

b) za dohľad 0,49 EUR (15,- Sk) 

6. Sadzba za úkon nevyhnutných prác v domácnosti je 

a) za nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti   0,49 EUR  

                                                                                                                      (15,- Sk) 

b) za práce spojené s udržiavaním domácnosti(vysávanie, utretie prachu, 

hygiena sociálneho zariadenia) 2,65 EUR (80,- Sk) 

c) za prípravu raňajok 0,49 EUR (15,- Sk) 

d) za prípravu a varenie obeda 0,83 EUR (25,- Sk) 

e) za prípravu olovrantu  0,49 EUR (15,- Sk) 

f) za prípravu a varenie večere 0,66 EUR (20,- Sk) 

7. Sadzba za jeden kg 

  a) pri praní osobnej bielizne je                                                               10,- Sk (0,33 EUR)  

  b) pri žehlení osobnej bielizne a ostatnej bielizne je                              10,- Sk (0,33 EUR)    

8. Zabezpečovanie kontaktu so spoločenským prostredím je spoplatňované hodinovou  

sadzbou, ktorá je  

a) za sprievod na lekárske vyšetrenie 0,33 EUR (10,- Sk) 

b) za pomoc pri  vybavovaní úradných záležitostí 0,66 EUR (20,- Sk) 

c) vybavovanie (predpis, donáška) liekov 0,33 EUR (10,- Sk) 

 

 

§ 13 

Stanica opatrovateľskej služby pre deti  

 

1. Úhrada za nevyhnutnú starostlivosť v SOS v kalendárnom mesiaci na dieťa sa určí ako 

súčet úhrady za  stravovanie, bývanie a zaopatrenie pri dennom  a  týždennom pobyte 

je 22 násobok dennej sadzby, pri celoročnom  pobyte 30 násobok dennej sadzby. 

2. Úhradu za starostlivosť v SOS je občan povinný uhradiť najneskôr v posledný deň 

kalendárneho mesiaca, v ktorom mu bola táto služba poskytnutá. 

3. Pri nástupe do zariadenia  počas kalendárneho mesiaca platí občan za tento mesiac odo 

dňa nástupu do zariadenia  podľa počtu dní počas ktorých sa občanovi poskytuje 

starostlivosť v zariadení  do konca kalendárneho mesiaca. 

4. Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny smerom nadol. 

5. Pri dennom pobyte sa účtuje za stravu denná sadzba za dieťa vo veku 

a) 2 – 6 rokov  1,39 EUR (42,- Sk), 

b  6 – 10 rokov 1,49 EUR (45,- Sk), 

c) 10 – 15 rokov 1,59 EUR (48,- Sk). 

6. Pri týždennom a celoročnom pobyte sa účtuje za stravu denná sadzba za dieťa vo veku    

a) 2 – 6 rokov   2,05 EUR (62,- Sk), 

b) 6 – 10 rokov  2,15 EUR (65,- Sk), 

c) 10 – 15 rokov 2,32 EUR (70,- Sk). 
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7. Za zaopatrenie sa účtuje v trvaní  

a) do 4 hodín   0,16 EUR (5,- Sk)/hod. 

b) nad 4 hodiny pri dennom pobyte 0,26 EUR  (8,- Sk)/hod. 

c) pri týždennom a celoročnom  pobyte 0,66 EUR (20,- Sk)/hod. 

 

                                                                     § 14 

Domov pre osamelých rodičov 

 

 Úhrada za bývanie a poradenstvo v DOR sa určí  ako súčet dennej sadzby  a  počtu dní 

daného mesiaca, počas ktorých sú  občanovi poskytované sociálne služby. Denná sadzba je, 

ak ide 

  

a) o osamelého rodiča   1,66 EUR (50,- Sk), 

b) o dieťa  0,66 EUR (20,- Sk), 

c) o druhé  dieťa  0,33 EUR (10,- Sk), 

d) o tretie a ďalšie dieťa     0,16 EUR (5,- Sk), 

e) o druhého a ďalšieho dospelého  1,32 EUR (40,- Sk) 

 

§ 15 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Posúdenie stavu sociálnej núdze obsahuje tieto náležitostí: 

a) dôvody žiadosti, 

b) zdravotný stav, 

c) šetrenie v byte občanov, 

d) všetky príjmy, 

e) sociálne zázemie (príbuzenstvo). 

2. Úhrada za poskytované sociálne služby Strediskom sociálnych služieb Petržalka sa 

vypočíta po predložení všetkých príjmov žiadateľa (potvrdenie o príjme, o poberaní 

rodičovského príspevku, poberaní príspevku v nezamestnanosti, potvrdenie o dôchodku, 

potvrdenie o prídavkoch na deti a ďalších príjmov). 

3. Občan je povinný písomne  do 8  dní  ohlásiť  všetky  zmeny  v  skutočnostiach   

rozhodujúcich  o trvaní   nároku   na   sociálnu   službu poskytovanú Strediskom   sociálnych   

služieb.     

4.  Sociálne služby sa  poskytujú na základe rozhodnutia. Úhradu za poskytované 

sociálne služby platí občan na základe rozhodnutia. 

5. Nezaplatená úhrada za poskytnuté sociálny služby sa stáva pohľadávkou  mestskej 

časti. 

6. Rozhodnutie vydáva Stredisko sociálnych služieb Petržalka.  

 

§ 16 

Účinnosť 

 

Toto  nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13.apríla 2006. 

                                                                                                   

         

Ing, Viera Kimerlingová,v.r. 

zástupkyňa starostu 

plniaca úlohy starostu 


