
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 

č 5/2014 zo dňa 29.4.2014, 

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, v znení neskorších predpisov  

  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Petržalka 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 vkladá číslo 2 ktoré znie: „2. v útulku pre matky s deťmi“ 

2. V §2 ods. 2 písm. b) sa pred slová „opatrovateľskou službou“ vkladá slovo „domácou“ a 

za slová“ sociálne služby „sa vkladajú slová v zátvorke „(ďalej len opatrovateľská 

služba)„  

3. V § 4 na konci odseku za slovami zariadení núdzového bývania vkladajú slová „a v 

útulku pre matky s deťmi“.  

4.  §5 ods. 1 znie: 

„ (1) Zariadenie núdzového bývania je pobytová forma sociálnej služby na prechodnú 

dobu, pre fyzickú osobu, matku s deťmi  vo veku 0-18 rokov, prípadne do konca prípravy 

na povolanie dieťaťa, najdlhšie však do jeho 25 rokov, tehotnú ženu, ktoré nemôžu 

z vážnych dôvodov užívať bývanie pre ohrozovanie správaním iných fyzických osôb 

alebo, ak sa stali obeťou správania iných fyzických osôb“. 

5. V §5 ods. 3 písm. b) sa vkladá č. 4, ktoré znie: „ 4. záujmová činnosť“ 

6.  § 5 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie : 

„(4) Ak je potrebné chrániť život a zdravie prijímateľa sociálnej služby, ktorý sa ocitol v 

nepriaznivej sociálnej situácii, zariadenie zabezpečí utajenie miesta ubytovania 

a anonymitu, taktiež aj utajenie totožnosti prijímateľa, ak o to fyzická osoba požiada za 

účelom ochrany jej súkromia a rodinného života“. 

7. Za § 5 sa vkladá § 5a  ktorý znie:  

„ § 5a 

Výška úhrady v zariadení núdzového bývania 

 

(1) Celková výška úhrady zahŕňa užívanie podlahovej plochy, príslušenstva obytnej 

miestnosti a spoločných priestorov, užívanie prevádzkového zariadenia, vybavenia 

priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 

(2) V zariadení núdzového bývania sa nevzťahuje ochrana príjmu prijímateľa sociálnej 

služby. 

 

 

 

 

Určená výška úhrady 



 

 
Prijímateľ sociálnej služby 

 

Denne 

1. Fyzická osoba  2,10 € 

2. Jedno dieťa 0,70 € 

3. Druhé dieťa 0,35 € 

4. Tretie dieťa a ďalšie dieťa 0,20 € 

 

(3) Platba za sociálnu službu sa uhrádza najneskôr do 30. dňa  kalendárneho mesiaca  

v hotovosti alebo finančným prevodom na účet strediska sociálnych služieb. 

(4) Výška úhrady za ubytovanie v obytnej miestnosti sa zvyšuje o sumu 5,00 Eur/mesačne 

za používanie vlastných elektrických spotrebičov TV, rádia, výpočtovej techniky“. 

 

8. § 6  znie :  

„§ 6 

Útulok pre matky s deťmi 

 

(1) Útulok pre matky s deťmi je pobytová forma sociálnej služby na prechodnú dobu, 

najviac po dobu 1 roka, pre tehotnú ženu, matku s deťmi vo veku 0-18 rokov,  

prípadne do konca prípravy na povolanie dieťaťa, najdlhšie však do jeho 25 rokov, 

ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať 

bývanie. 

(2) Podmienky poskytovania  sociálnej  služby, výšku a spôsob úhrady v útulku pre matky 

s deťmi  upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby upravená podľa §51 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

(3) Útulok pre matky s deťmi 

A) poskytuje nasledovné služby: 

1. ubytovanie na určitý čas, 

2. sociálne poradenstvo, 

3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, 

4. pracovná terapia,  

5. nevyhnutné ošatenie a obuv,  

 

B) utvára podmienky na : 

1.  prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,  

2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,  

3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,  

4. záujmovú činnosť. „ 

 

9. Za § 6 sa vkladá § 6a ktorý znie: 

„§ 6a 

Výška úhrady za obslužné činnosti v útulku pre matky s deťmi 

 

(1) Celková  výška  úhrady  zahŕňa   užívanie  podlahovej  plochy, príslušenstva  obytnej 

miestnosti a spoločných priestorov,  užívanie prevádzkového zariadenia, vybavenia 

priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním. 

 

 

 

 

 



Určená výška úhrady 

 

 
Prijímateľ sociálnej služby 

 

Denne 

1. Fyzická osoba  2,10 € 

2. Jedno dieťa 0,70 € 

3. Druhé dieťa 0,35 € 

4. Tretie dieťa a ďalšie dieťa 0,20 € 

 

(2) V útulku pre matky s deťmi  sa nevzťahuje ochrana príjmu  prijímateľa sociálnej 

služby. 

(3) Platba za sociálnu službu sa uhrádza najneskôr do 30. dňa kalendárneho mesiaca 

v hotovosti alebo finančným prevodom na účet strediska sociálnych služieb. 

(4) Výška úhrady za ubytovanie v obytnej miestnosti sa zvyšuje o sumu 5,00 Eur/mesačne 

za používanie vlastných elektrických spotrebičov TV, rádia, počítačovej techniky. 

 

10. Nadpis nad § 7  znie: 

„ Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 

Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa „ 

11. V § 10 ods. 3 sa vypúšťa a ods. „ 4,5,6,7“ sa prečíslujú na ods. „3,4,5,6“, 

12.  §10 ods. 6 znie :   

„ (6) Poskytovateľ ukončí výkon opatrovateľskej služby odstúpením od zmluvy  v prípade 

hrubého porušenia dobrých mravov, ktoré  narúša občianske spolužitie, ktorého sa dopusti 

manžel, manželka, rodič , plnoleté dieťa prijímateľa alebo sám prijímateľ  sociálnej služby 

vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby.“  

13. V § 12 ods.  5  sa suma „4,74 Eur/h“ nahrádza sumou “4,70 Eur/hod“  

14. V § 12 ods. 6 sa suma „ 2,02 Eur/obed“ nahrádza sumou“ 1,90 Eur/obed“ 

15. V § 12 ods. 7 sa na konci pridávajú tieto slová : „ alebo v hotovosti do pokladne 

strediska“ 

16.  V § 13 ods. 4  písm. a)  sa za  slovami“ chránených záujmov“ dopĺňajú slová  „sociálna 

rehabilitácia“, 

17. V § 14 ods. 3 sa číslovka „3“ nahrádza  číslovkou „ 2“, 

18. § 15 ods. 9 znie : 

„Výška  úhrady  za  poskytnutú  sociálnu  službu  v zariadení  opatrovateľskej  služby 

v hodnote ekonomicky oprávnených nákladov po odpočítaní príspevku MP,SVaR SR na 

prevádzku je stanovená na: 13,50 Eur/deň.“ 

19.  § 16  v ods. 1 sa nahrádza tabuľkou  „ Určená výška úhrady“ 

Stupeň odkázanosti Úhrada 

II. stupeň odkázanosti                ( 2 - 4 h  )           5,00 €/deň 

III. stupeň odkázanosti              ( 4 - 6  h )         6,20 €/deň 

IV. stupeň odkázanosti               ( 6 - 8 h ) 6,50 €/deň 

V. stupeň odkázanosti                 (8 – 12 h ) 6,90 €/deň 

VI.  stupeň odkázanosti (viac ako 12 hod denne) 7,10 €/deň 

 

 



20. V § 20 ods. 1  sa na konci pridávajú tieto slová :  „v súlade s §§ 72,72a a 73 zákona 

o sociálnych službách“, 

21. § 20 ods. 3 znie :  

„Príjem na účel platenia úhrady za sociálnu službu sa zisťuje podľa § 72a zákona 

o sociálnych službách,  ako príjem za kalendárny mesiac predchádzajúceho kalendárneho 

mesiaca  alebo ako priemerný mesačný príjem za kalendárny rok u prijímateľa sociálnych 

služieb a spoločne posudzovaných osôb uvedených v § 72 a odsek 8 zákona o sociálnych 

službách.“ 

22. V § 20 v ods. 4 sa za slová „ alebo deťom“ vkladajú slová „podľa §§ 72,72a a §73 zákona 

o sociálnych službách“. 

23. V § 20 doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek  8 

24. V § 20 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7 ktorý znie :  

„(7) Výpočet ekonomicky  oprávnené náklady sa zaokrúhľuje na desatinné čísla na hor.“  

25. § 23 odsek 1 znie : 

„(1) Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom 

poskytovania sociálnej služby a určenia výšky úhrady za poskytované sociálne služby 

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.“ 

Čl. II. 

Účinnosť 

 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.júna 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír B a j a n 

                      starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č. 3 

 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka  

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka svojim uznesením č. 421  zo dňa 

29. apríla 2014 schvaľuje Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb 

Petržalka.  

 

Dodatkom č. 3  sa Zriaďovacia listina Strediska sociálnych služieb Petržalka mení a dopĺňa 

takto: 

Čl. I. 

1. V článku III. odsek 1 sa za slová „ v zariadení núdzového bývania „vkladajú slová „ a 

v útulku pre matky s deťmi.“ 

Čl. II. 

1. Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Strediska sociálnych služieb Petržalka 

nadobúda  účinnosť dňom 01.09.2014. 

2. Ostatné ustanovenia Zriaďovacej listiny Strediska sociálnych služieb Petržalka  zostávajú 

nezmenené. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa     

          

 

 

         Ing. Vladimír B a j a n 

                              starosta 

 

 

 

 

 

 



Dodatok č.2  

 Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka svojim uznesením č. 422  zo dňa 

29. apríla 2014 schvaľuje Dodatok č. 2  Štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka. 

 

  Štatút Strediska sociálnych služieb Petržalka v znení dodatku č.2 sa mení  a dopĺňa takto: 

 

Čl. I 

1. Článok V.  odsek 1  písmeno d)  sa člení na 

1. Zariadenie núdzového bývania 

2. Útulok pre matky s deťmi 

 

Čl.II 

 

1. Dodatok č. 2 štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka nadobúda  účinnosť  

      1.septembra 2014. 

2. Ostatné ustanovenia štatútu Strediska sociálnych služieb Petržalka zostávajú nezmenené. 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa     

          

 

                                                                                              Ing. Vladimír B a j a n 

                       starosta 

 

 
 


