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Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka 
č. 5/2015 z 5. mája  2015, 
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 § 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 č. 4/2012 o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 
služieb Petržalka v znení VZN č. 5/2013., VZN č. 6/2013., VZN č. 5/2014  sa mení a dopĺňa 
takto: 

1. V § 12 ods. 2 tabuľka vrátane nadpisu znie:  
 

„Výška úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby“ 

Rozsah úkonov opatrovateľskej služby  Úhrada 

Sebaobslužné úkony 1,50 €/h 

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť                                  1,50 €/h 

Základné sociálne aktivity                                               1,50 €/h 

Dovoz obeda do domácnosti                                                           0,60 € /obed 

Práce spojené s udržiavaním domácnosti (bežné upratovanie)       4,00 €/h 

 
2. V § 12 ods. 5 sa suma „4,70 Eur/hod“ nahrádza sumou „4,80 Eur/hod“.  
3. V § 12 ods. 6 sa suma „1,90 Eur/obed“ nahrádza sumou „2,10 Eur/obed“. 
4. V § 13 ods. 6 sa  na konci pridávajú tieto slová „ a používanie 

                                          elektrospotrebičov na izbách klientov“. 
5. V § 15 ods. 7 sa suma „12,10 Eur/deň“ nahrádza sumou „12,30 Eur/deň“. 
6. V § 15 ods. 9 sa suma „13,50 Eur/deň“ nahrádza sumou „13,85 Eur/deň“. 
7. V § 16 ods. 1 sa suma „1,10 Eur/hod“ nahrádza sumou „1,50 Eur/hod“ 
8. V § 17 ods.1 sa vypúšťa písmeno „b)“. 
9.  § 17 sa dopĺňa bodom 4, ktorý  vrátane nadpisu znie: 

„Iné činnosti“ 
„(4) Prijímateľ sociálnej služby je povinný uhrádzať poplatok za používanie 
elektrospotrebičov alebo televízneho prijímača na izbe klienta vo výške 0,20 Eur/deň“. 
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2. V § 21 ods. 2 sa za slovom „príjmov“ v prvej vete vypúšťajú slová „za predchádzajúci 
rok“. 

 
Čl. II. 

Účinnosť 

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2015. 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Bajan v. r.  
                      starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie nariadenia schváleného zastupiteľstvom dňa  5. mája  2015  :   11. 05. 2015 

Zvesenie nariadenia:  


