
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
č. 5/2013 z 23.4. 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 § 12 odsek 3 sa mení úprava  odseku takto:  
Prijímateľ opatrovateľskej služby, ktorý  

a) nemá trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Petržalka i keď spĺňa podmienky 
odkázanosti  na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 
službu, vydaného príslušnou  obcou,  

b) nemá príslušnou obcou vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na 
poskytovanie opatrovateľskej služby, 

je povinný platiť úhradu za opatrovateľskú službu vo výške ekonomicky oprávnených  
nákladov.  
 
2. V § 12 odsek 5 znie: 
Výška úhrady za opatrovateľskú službu vo výške ekonomicky oprávnených nákladov je 
stanovená na:  4,74 Eur /hodina. 

3. V § 12 odsek 6 znie: 
Výška úhrady za donášku obeda vo výške ekonomicky oprávnených nákladov je stanovená 
na:  2,02 Eur /obed. 

4. V § 15 odsek 5 znie : 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v zariadení 
opatrovateľskej služby najneskôr do 5. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti alebo 
finančným prevodom na účet strediska sociálnych služieb.  
 



 

5. V § 15 odsek 7 znie: 
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v hodnote 
50%  ekonomicky oprávnených nákladov  je stanovená na: 12,10 Eur /deň. 

6. V § 15 odsek 9 znie: 
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby v hodnote 
ekonomicky oprávnených nákladov  je stanovená na:    24,21 Eur /deň. 

7. V § 17 odsek 3 písmeno c znie: 

Určená výška úhrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. II. 
Účinnosť 

 
Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.júla 2013  

 

                                                            Vladimír Bajan, v.r. 
                           starosta 

                                                                                                                              

 

 Racionálna diéta Diabetická diéta 

Strava  celkom 6,69 € 7,02 € 

Raňajky 0,72 € 0,72 € 

Desiata 0,33 € 0,33 € 

Olovrant 0,33 € 0,33 € 

Obed 3,00 € 3,00 € 

Večera 2,21 € 2,21 € 

Druhá večera  0,33 € 


