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Návrh uznesenia 

 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava- Petržalka, ktorým  sa  mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 

a 

poveriť starostu  vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 

4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované 

Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení Všeobecného záväzného nariadenia  

mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 5/2012 a v znení Všeobecného záväzného nariadenia  

mestskej časti Bratislava – Petržalka,  schváleného dňa 25.06.2013 (v úplnom znení). 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 1. 3. 

2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom na 

Mlynarovičovej 23, 851 03 Bratislava (ďalej len „stredisko“),  ktoré slúži pre zabezpečovanie 

odbornej,  sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. 

Stredisko   poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 o sociálnych službách 

a Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka č. 4/2012 zo 

dňa 25. septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne 

služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka,  ktoré bolo doplnené  

Všeobecným záväzným nariadením mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2013 zo dňa 

23.04.2013 (ďalej len VZN).  

 

Stredisko sociálnych služieb  Petržalka je zriadené pre účely poskytovania sociálnych služieb 

občanom mestskej časti Petržalka s cieľom budovať také služby, ktoré sú  pre občanov  

potrebné, nevyhnutné a zákonné. Pri zmene rozsahu  poskytovanej sociálnej služby 

v Stredisku sociálnej služby je potreba zosúladiť Zriaďovaciu listinu a Štatút  strediska, 

VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka  ako i požiadať o zmenu  v  Registri 

poskytovateľov sociálnych služieb. 

Zmenou rozsahu poskytovaných sociálnych služieb v Stredisku je:  

1) zrušenie Zariadenia dočasnej starostlivosti o dieťa,  nakoľko  Stredisko neobdŕžalo 5 

rokov žiadnu žiadosť o poskytnutie starostlivosti o dieťaťa  s predbežným opatrením súdu.  

V zmysle  § 62 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  poskytovateľ sociálnej 

služby musí byť registrovaný  v Registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie 

Vyšší územný celok, pre naše zariadenie je to  Bratislavský samosprávny kraj. Register 

poskytovateľov BSK vedie v zmysle VZN Bratislavského samosprávneho kraja č. 

30/2009 zo dňa 17.06.2009 o podmienkach zápisu do registra a výmazu z registra 

poskytovateľov sociálnych služieb. 

§ 68  zákona č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách  hovorí, že Vyšší územný celok 

rozhodne o výmaze z registra a zániku oprávnenia na poskytovanie sociálnej služby ak 

poskytovateľ sociálnej služby  neposkytoval sociálnu službu dlhšie ako 12 mesiacov. Na 

základe tejto skutočnosti je Stredisko povinné požiadať o výmaz  Zariadenia 

dočasnej starostlivosti o deti  z registra poskytovateľov na základe zmeny v rozsahu 

sociálnych služieb vo VZN a zmeny Zriaďovacej listiny.  
2) rozšírenie rozsahu sociálnej služby  o pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 

31 zákona č. 448/2008 Zb.  Stredisko obdŕžalo žiadosť  na poskytovanie pomoci  pri 

osobnej starostlivosti o dieťa matke, ktorej sa narodili trojičky. Zákon ukladá povinnosť 

obci zabezpečiť alebo  poskytnúť pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,  ak sám rodič 

alebo s pomocou rodiny nemôže zabezpečiť riadnu starostlivosť o dieťa. 

Na základe úpravy Zriaďovacej listiny a VZN môže Stredisko požiadať o  zaregistrovanie 

sociálnej služby podľa § 31 zákona 448/2008 Z.z. pomoc pri osobnej starostlivosti 

o dieťa. 

 

V nadväznosti na hore uvedené predkladáme Návrh VZN, ktoré sa mení   

 

a) rozsahom poskytovaných  sociálnej služby   a to 

1. zrušením  Zariadenia dočasnej starostlivosti o deti, ktoré nebolo využívane už 5 

rokov, 



2. zriadením sociálnej služby v zmysle § 31 zákona o sociálnych službách ako pomoc 

pri osobnej starostlivosti o deti, kde  bude vykonávať službu v domácom 

prostredí matky troch detí. 

b) Určením  úhrady a výšky úhrady  za  poskytnutú pomoc  pri osobnej starostlivosti 

o dieťa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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,  

2. Finančná doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov MČ 

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

služby).  

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať  dopad na hospodárenie podnikateľskej 

sféry mestskej časti Bratislava - Petržalka. Neziskové organizácie zriadené pre účely 

poskytovania sociálnych služieb takýto druh služieb neposkytujú. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č ....../2013 z ..... 2013, 

ktorým sa mení a dopĺňa 

 

 Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. 

septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o 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 §2  odsek 2 písm a) sa vypúšťa bod 2, 

 

2. V § 2 odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: 

„c) ako pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života 

a pracovného života.“ 

 

3. V § 4 sa vypúšťajú slová „a v Zariadení dočasnej starostlivosti o deti.“ 

 

4. § 7 znie: 

                                                                  §7  

                                   Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

 

1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného života 

a pracovného života  je terénna sociálna služba poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo 

inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu,  ak nemôže zabezpečiť sama alebo s pomocou rodiny riadnu 

starostlivosť o dieťa. 

 

2. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná plnoletá fyzická osoba, ktorá má 

dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,  zabezpečiť sama 

alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú 

najmä: 

a) choroba, úraz, kúpeľná liečba rodiča alebo rodičov alebo úmrtie jedného z 

rodičov alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 



b) pôrod matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej 

starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,  

c) narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo 

viac detí   súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku 

najmladších detí. 

 

3.  Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  a podpora zosúladenia rodinného života 

a pracovného života  sa považujú najmä bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo 

domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania a vyzliekania, pomoc pri 

príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa.        

 

4. Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytuje nepretržite, poskytuje sa táto 

pomoc najviac v rozsahu 30 dní. 

 

 

5. §8 znie: 

 

§8 

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za poskytnutú pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

 

 

1. Úhrada sa vypočíta podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutých úkonov na  pomoc 

pri osobnej starostlivosti o dieťa    v kalendárnom mesiaci. 

 

2.  Výška úhrady za  pomoc  pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia 

rodinného života a pracovného života je stanovená na 1 Eur/ hodina. 

 

 

3. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa  poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej 

fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu sa poskytuje  občanovi, ktorý má trvalé bydlisko v mestskej časti 

Bratislava–Petržalka.   

 

6. V § 20 ods.1 sa za slová „fyzickej osoby“ vkladajú slová „ a prijímateľ, ktorému sa 

poskytuje pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa“. 

 

 

 

Čl. II. 

Účinnosť 

 

Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .....   

 

 

                                                            Vladimír Bajan 

                           starosta 

 


