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Dôvodová správa 

 

 

Uznesením č. 216  Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka  bolo 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní sociálnych služieb a  o výške 
úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka ( ďalej len 
VZN).  
Toto VZN je vypracované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. 
VZN bolo prijaté tak, aby sa jednoducho a  zrozumiteľne mohli prijať dodatky k VZN po 
prepočte ekonomicky oprávnených nákladov  nasledujúcich rokov. 
V nadväznosti na hore uvedené predkladáme: 
Návrh  
Všeobecne  záväzného  nariadenia  mestskej  časti  Bratislava - Petržalka, ktorým sa dopĺňa  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 
služieb Petržalka. 

 
Predmetom Návrhu  VZN  je  výška  úhrady  za  sociálne  služby  poskytované  

Strediskom  sociálnych služieb Petržalka.   

Dodatok VZN mení  úhradu prijímateľovi sociálnych služieb v stredisku sociálnych 

služieb Petržalka   

a) ktorý nemá trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava - Petržalka i keď spĺňa    

podmienky odkázanosti na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálne 
služby vydaného príslušnou obcou a je povinný platiť úhradu vo výške 50% ekonomicky 
oprávnených nákladov. 
Odôvodnenie: 
Mestská časť Bratislava Petržalka  prispieva zo svojho rozpočtu  na sociálnu službu 
v Stredisku sociálnych služieb Petržalka  pre obyvateľov s trvalým pobytom Petržalka  nie 
malé finančné prostriedky. Každá obec je povinná  zabezpečiť poskytovanie sociálnych 
služieb svojím obyvateľom,  no  zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších 
predpisov neustanovuje, aby  táto čiastka mohla byť  vyúčtovaná príslušnej obci, prípadne 
inej mestskej časti Bratislava, 

b) ktorý nie je posúdený na  odkázanosť sociálnej služby  príslušnou obcou a má povinnosť 
platiť úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 
Odôvodnenie: 
Vyplýva zo zákona o sociálnych službách, 

c) ktorým sa poskytuje stravovanie v ZOS  a to obedy a večere  zabezpečené od iných 
právnických osôb na základe písomnej dohody uzatvorenej Mestskou časťou Bratislava -
Petržalka, v ktorej sú upravené podmienky odberu a cena za odber stravy. Cena za odber 
stravy sa zvýšila dodávateľom  na  3 € / 1 obed a 2,21 €/ 1 večera. 
Odôvodnenie: 
Výška úhrady za stravovanie sa upravuje v závislosti od ceny obeda  a večere určeného  
dodávateľom. 
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Ekonomicky oprávnené náklady   

§ 72 ods.5  zákona č.  448/2008 Z. z o sociálnych službách 

vypočítané zo skutočného čerpania za rok 2012 SSS Petržalka 

  EON ZOS  EON OS  EON  RO 
EON 

DpRaD 

mzdy a platy 242 198 233 472,00 16 794,00 51 024,00 

poistenie z miezd 84 525 80 691,00 5 875,00 18 166,53 

cestovné 3 678 3 003,00 264,00 636,60 

energie 36 781 0,00   7 200,00 

komunikácie 2 438 1 581,02 505,00 0,00 

nák.výp. techn. 333 333,00   827,62 

nákup inter. 2 937 174,00   1 955,92 

nákup elektr. 3 271       484,97 

materiálové nákl. 14 172 4 529,48 400,00 1 598,00 

ochranné odevy 1 250 522,56 120,00 120,00 

knihy, prac.  376 376,00   100,08 

softver 8 8,00   376,00 

repre 0 0,00     8,00 

palivo ako zdroj en. 119       0,00 

spotreba PHM 167 2 775,32 4 144,00 167,00 

údržba a poist. voz. 167 2 331,73 2 131,00 167,00 

udržba  8 680 696,00 0,00 1 396,32 

nájomné 27 107,00 128,00 27,00 

služby 1 661 1 991,00 0,00 491,00 

odvoz odpadu 5 209     0,00 

stravovanie zam. 11 346 11 825,00 885,00 1 887,98 

školenie 167 167,00 0,00 167,00 

poistenie 128 128,00 0,00 128,00 

odm.mimo prac.p 589 589,00 0,00 589,00 

prídel do SF 2 353 2 419,00 2,00 519,24 

bankové poplatky 146 143,00 167,00 143,00 

kolkové známky 31 31,00   31,00 

PN 1 260 2 603,66   696,87 

spolu 424 016 350 496,77 31 415,00 88 908,13 

odpisy 11 837 15 724,00 3 109,00 11 837,00 

  0       

spolu 435 853 366 220,77 34 524,00 100 745,13 

OS     ZOS   
Ek. oprávnené náklady spolu 366 220,77    Ek. opr. náklady spolu 435 853,00 
Ek. oprávnené náklady / mes. 30 518,00    Počet lôžok  50,00 
Ek.opr.nákl.  na 1 opatr. / mes.   782,52    náklady na 1 lôžko / rok 8 717,00 
Ek.opr.nákl.  na 1 opatr. / deň 35,57    náklady na 1 lôžko / m 726,42 
Ek.opr.nákl.  na 1 opatr. / hod. 4,74    náklady na 1 lôžko /d  24,21 
50 % z ek. opr.nákladov / hod 2,37    50 % z EON / deň 12,10 
     
Rozvoz obedov     DpRaD   
Ek. oprávnené náklady spolu 34 524,00    Ek. oprl. polu 100 745,13 
Ek. oprávnené náklady / mes. 2 877,00    Počet lôžok 20,00 
počet obedov/ mes.    (71) 40,52    náklady na 1 lôžko / rok 5 037,25 
náklady na 1 obed / deň 2,02    náklady na 1 lôžko / m 419,77 
50 % z ek. opr.nákladov / hod 1,01    naklady na 1 lôžko / d 13,99 
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     50 % z EON / deň 7,00 

 

Doložky k návrhu 

 

1. Rozpočtová doložka 
Schválenie predkladaného návrhu nepredpokladá dopad na rozpočet mestskej časti 

Bratislava - Petržalka ako i rozpočet Strediska sociálnych služieb Petržalka a to ani v príjmovej 

časti, nakoľko v roku 2012 bola poskytnutá sociálna služba na prechodnú dobu len 4 

občanom, ktorí nemali trvalé bydlisko v MČ Bratislava Petržalka a platili 50 % EON. 

  

2. Finančná doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov MČ 

Bratislava - Petržalka (prijímateľov sociálnych služieb, ale i ich rodinných príslušníkov) za 

poskytovanie opatrovateľskej služby a  poskytovanie služby v zariadeniach opatrovateľskej 

služby.  

 

3. Ekonomická doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať  dopad na hospodárenie podnikateľskej 

sféry mestskej časti Bratislava - Petržalka.  Stredisko sociálnych služieb Petržalka a  iné 

neziskové organizácie poskytujúce sociálne služby majú rovnaké finančné podmienky 

a pravidlá pre svoju činnosť zo zákona. Výber  žiadateľa o sociálnu službu sa bude odvíjať od 

kvality poskytovanej sociálnej služby a od príjmu žiadateľa, nakoľko neziskové organizácie  

nezvyknú poskytovať služby  nesolventným  žiadateľom.  

 

4. Environmentálna doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN  nebude mať dopad na životné prostredie. 

 

5. Doložka zlučiteľnosti 
Uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a  o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Návrh 

 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č ....../2013 z ..... 2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie  mestskej časti Bratislava - Petržalka o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka podľa  § 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, podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 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“), ustanovuje 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 12 odsek 5 znie: 
Výška úhrady za opatrovateľskú službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov je 

stanovená na:  4,74 Eur /hodina. 

2. V § 12 odsek 6 znie: 
Výška úhrady za donášku obeda vo výške ekonomicky oprávnených nákladov je stanovená 

na:  2,02 Eur /obed. 

3. V § 15 odsek 7 znie: 
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v hodnote 

50%  ekonomicky oprávnených nákladov  je stanovená na: 12,10 Eur /deň. 

4. V § 15 odsek 9 znie: 
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v hodnote 

ekonomicky oprávnených nákladov  je stanovená na:    24,21 Eur /deň. 
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V § 17 odsek 3 písmeno  f  znie: 

Určená výška úhrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl II. 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka sa uznieslo na vydaní tohto 

Všeobecne záväzného nariadenia na svojom zasadnutí dňa 23-04-2013 uznesením č. 

................./2013.   

 

 

Účinnosť 

 

Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.06.2013  

 

 

                                                            Vladimír Bajan 
                                                                                                                starosta 

 Racionálna diéta Diabetická diéta 

Strava  celkom 6,69 € 7,02 € 

Raňajky 0,72 € 0,72 € 

Desiata 0,33 € 0,33 € 

Olovrant 0,33 € 0,33 € 

Obed 3,00 € 3,00 € 

Večera 2,21 € 2,21 € 

Druhá večera  0,33 € 


