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Návrh uznesenia 

 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

o d p o r ú č a 

 

1. Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  Dodatok č. 2. 

k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka.    

2. Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť  Dodatok č. 1. 

k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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“) . 

 Stredisko   poskytuje sociálne služby v súlade  Zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a 

o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov (ďalej len“ zákon o sociálnych službách“) a VZN  mestskej časti Bratislava – 

Petržalka č. 4/2012  o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe určenia úhrady, výške 

úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované v Stredisku sociálnych 

služieb Petržalka. Základnými zriaďovacími listinami sú Zriaďovacia listina  a  Štatút 

Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

Je registrované v registri poskytovateľov sociálnych služieb na Bratislavskom 

samosprávnom kraji  v zmysle zákona o sociálnych službách na poskytovanie služieb podľa  

§ 29 zariadenie núdzového bývania,  

§ 32 zariadenie dočasnej starostlivosti o deti,   

§ 36 zariadenie opatrovateľskej služby  a  

§ 41 opatrovateľská služba.  

 

Stredisko sociálnych služieb  Petržalka je zriadené pre účely poskytovania sociálnych 

služieb občanom mestskej časti Bratislava - Petržalka s cieľom budovať také služby, ktoré sú  

pre občanov  potrebné, nevyhnutné a zákonné.  

Pri zmene rozsahu  poskytovanej sociálnej služby v Stredisku  je potreba prepracovať a  

zosúladiť Zriaďovaciu listinu Strediska, Štatút Strediska, VZN MČ Bratislava- 

Petržalka č. 4, ako i požiadať o zmenu  v  Registri poskytovateľov sociálnych služieb vyšší 

územný celok tak, aby Stredisko sociálne služby poskytovalo zákonne.  

Podmienkou registrácie na nové plnenie úloh podľa jednotlivých  §  je predložiť :   

- sadzobník určený  vo VZN, 

- Zriaďovaciu listinu poskytovateľa.   

Zmeny v Zriaďovacej listine ako i v Štatúte Strediska sociálnych služieb Petržalka, vo VZN č. 

4/2012 ako i v registri poskytovateľov sú požadované na základe  

1. požiadavky občanov  na : 

-  odľahčovaciu službu podľa § 54 zákona o sociálnych službách,  

- pomoc pri osobnej starostlivosti o deti  podľa § 31 zákona o sociálnych službách, 

tým prichádza k zmene rozsahu  činnosti, ktoré nemá Stredisko vo svojej zriaďovacej 

kompetencii,  

2. zrušením zariadenia Domova pre rodičov a deti  z dôvodu výmazu  z registra 

poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle zákona  o sociálnych službách sa tým 

ruší kompetencia vykonávať túto  činnosť. 

 

V návrhu Dodatku č. 2 Zriaďovacej listiny sú zapracované  kompetencie poskytovania 

sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách „Obec alebo vyšší územný celok, 

ktorý zriadil alebo založil právnickú osobu na účely poskytovania sociálnej služby v zariadení 

a neverejný poskytovateľ sociálnej služby v zariadení sú povinní určiť v zriaďovacej listine 

alebo vo vnútornom predpise, ak sa zriaďovacia listina nevydáva, druh a formu poskytovanej 

sociálnej služby a názov zariadenia, predmet jeho činnosti a jeho odborné zameranie, a ak je 

to účelné a vhodné, aj cieľovú skupinu fyzických osôb“. 

 

 

 



V návrhu Dodatku č. 1  k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka  je  

1. zapracované    zosúladenie  Zriaďovacej listiny a Štatútu strediska sociálnych služieb 

Petržalka  v zmysle zákona o sociálnych službách, 

2. úprava podrobnej činnosti ekonomického úseku vypracovaná  už neplatnými zákonmi.  

 

Zosúladenie Zriaďovacej listiny a Štatútu strediska sociálnych služieb, VZN mestskej časti 

Bratislava-Petržalka č. 4/2012 ako i register poskytovateľov sociálnych služieb  je pre 

Stredisko  záväzné a potrebné na zákonné poskytovanie sociálnych služieb.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh 

Dodatku č. 2 

k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka, zo dňa 01.03.2003 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka svojim uznesením č. ..... zo dňa 

......... 2013 schvaľuje Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb 

Petržalka.  

 

Dodatok č. 2 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka  sa mení  a dopĺňa  

takto: 

Čl. I 

1. článok III. sa mení a znie: 

Stredisko v zmysle zákona o sociálnych službách poskytuje : 

1. sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných 

životných potrieb na prechodnú dobu  v Zariadení núdzového bývania, 

2. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, ako pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa 

a podpore zosúladenia rodinného života a pracovného života, 

3. sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového 

veku a  to opatrovateľskou službou  pobytovou na prechodnú dobu, ambulantnou a 

terénnou, 

4. podporné služby odľahčovacou službou. 

 

2. za článok III. sa vkladá článok  IV. ktorý znie: 

 

1. Stredisko je poskytovateľom sociálnych služieb spojených s odbornými, obslužnými 

činnosťami a inými činnosťami alebo súborom týchto činností.    

2. Stredisko 

a)  poskytuje sociálne služby formou pobytovou, terénnou a ambulantnou, 

b) je zamerané na riešenie  nepriaznivej sociálnej situácie alebo na  zmiernenie 

nepriaznivej sociálnej  situácie fyzickej osoby, rodín, 

c) podieľa  sa na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť 

samostatný život,  a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

d) zabezpečuje vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných  

životných potrieb fyzickej osoby, 

e) podporuje rodiny s deťmi, napomáha pri osobnej starostlivosti o dieťa pri zosúladení 

pracovného a rodinného života, 

f) poskytuje službu  osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím , 

g) rieši na dobu určitú  nepriaznivú  sociálnu  situáciu z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia fyzickej osoby, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku. 

 



3. článok IV.,V.,VI.,VII.,VIII.  sa prečísluje na článok V.,VI.,VII.,VIII.,IX. 

 

Čl. II. 

1. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu starostom mestskej 

časti Bratislava-Petržalka. 

2. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka zo dňa 

01.03.2002 zostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa     

          

 

 

Ing. Vladimír B a j a n 

                              starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh  



Dodatku č.1  

k Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka 

schváleného uznesením č. 411 Miestným  zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava–Petržalka  

dňa 01.07.2009  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka svojim uznesením č. ..... zo dňa 

......... 2013 schvaľuje dodatok č. 1 k štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka . 

 

Dodatok č.1 k Štatútu  Strediska sociálnych služieb Petržalka sa mení  a dopĺňa  takto: 

 

Čl.1 

1.  Článok II  znie:  

Hlavné úlohy 

1. Stredisko je poskytovateľom sociálnych služieb spojených s odbornými, 

obslužnými činnosťami a inými činnosťami alebo súborom týchto činností.   

2.  Stredisko 

a) poskytuje sociálne služby formou pobytovou, terénnou a ambulantnou, 

b) je zamerané na riešenie  nepriaznivej sociálnej situácie alebo na  zmiernenie 

nepriaznivej sociálnej  situácie fyzickej osoby, rodín, 

c) podieľa  sa na zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť 

samostatný život,  a na podporu jej začlenenia do spoločnosti, 

d) zabezpečuje vytváranie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných  

životných potrieb fyzickej osoby, 

e) podporuje rodiny s deťmi, napomáha pri osobnej starostlivosti o dieťa pri 

zosúladení pracovného a rodinného života, 

f) poskytuje službu  osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným 

postihnutím. 

 

2.  Článok IV.  znie: 

Predmet činnosti                                        

1. Stredisko  v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách  poskytuje sociálne  

služby podľa nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby a  podľa druhu : 

a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb v zariadeni núdzového bývania, 

b) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, pomocou pri osobnej starostlivosti 

o dieťa a podpore zosúľadenia rodinného života a pracovného života, 

c) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého 

zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu 

dovŕšenia dôchodkového veku a to opatrovateľskou službou  pobytovou a 

terénnou, 

d) podporné odľahčovacie služby. 

 

2. Stredisko v zmysle zákona 448/2008 Z.z. poskytuje  sociálne služby podľa 

nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby a podľa formy: 

1. pobytovú, 

2. ambulantnú, 

3. terénnu. 

 



3. Vykonáva odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, alebo utvára 

podmienky na    ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto štatútom, podľa druhu 

a formy  sociálnej služby, ktorú poskytuje, a to najmä:  

a) základné sociálne poradenstvo, 

b) pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

c) ubytovanie,  

d) stravovanie, 

e) upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 

f) donášku stravy, 

g) zabezpečuje záujmovú činnosť, 

h) vytvára podmienky na:    

- prípravu stravy, 

- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny ,                                      

- úschovu cenných vecí. 

 

4. V súlade s činnosťami podľa tohto článku,  ods. 1 až 3 vykonáva :  

a) komplexnú  ekonomickú, personálnu a mzdovú agendu, 

b) hospodársku a majetkovú agendu. 

 

5. Podrobnejšie vymedzenie činností a úloh ustanovuje Organizačný poriadok        

Strediska.  

 

3.V článku IV. bod 6 a 7 sa ruší 

 

4.  V článku V.  odsek 1 znie 

  Stredisko sa člení na úseky:  

a) správa 

b) zariadenie opatrovateľskej služby 

c) opatrovateľská služba 

d) domov pre rodičov a deti 

 

5.V článku V.  odsek 2,3,4 sa ruší 

 

6.  V článku V. odsek 5,6,7 sa prečísluje na 2,3,4. 

 

7.  V článku VIII.  odsek 1 znie 

      Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava- Petržalka, zriadilo  r o z p o č t o v ú       

      o r g a n i z á c i u, ktorá je so svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet  

      zriaďovateľa – mestskú časť Bratislava-Petržalka. 

 

8.  V článku VIII. odsek.2 znie 

      Stredisko hospodári samostane podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok      

      a to s prostriedkami mestskej časti v rámci rozpočtu mestskej časti Bratislava- Petržalka       

      a štátnej dotácie na zabezpečovanie sociálnych služieb. 

 

 

 

Čl.II 



 

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu starostom mestskej časti              

Bratislava-Petržalka. 

2. Ostatné ustanovenia Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka zo dňa 01.07.2009 

zostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa     

          

 

                                                                                              Ing. Vladimír B a j a n 

                              starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


