
 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č. 6/2013 z 25.  júna  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 sa 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. 
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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 11.  júla 2013.   

 

 

 

 

 

                                             Vladimír Bajan 

                                  starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia:  26. 06. 2013 

Dátum zvesenia:  


