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Návrh uznesenia 

 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Petržalka: 

 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

1. s ch v á l i ť  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a 
dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške 
úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  

 
2. splnomocniť    s t a r o s t u 

 

vydať 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 Všeobecne záväzného nariadenia  
mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014,  VZN 
č.5/2015, VZN č. 2/2016 , VZN č.6/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa 27.06.2017 (v úplnom znení), 
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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“),  ktoré slúži pre 
zabezpečovanie odbornej,  sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych 
služieb. 

Stredisko poskytuje sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách (ďalej len zákon o sociálnych službách) a Všeobecne záväzným nariadením 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.   
 
Stredisko sociálnych služieb  Petržalka je zriadené na účely poskytovania sociálnych služieb 
občanom mestskej časti Petržalka s cieľom budovať také služby, ktoré sú  pre občanov  
potrebné, nevyhnutné a zákonné. MČ Bratislava-Petržalka vypracovala v roku 2012 
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorý vychádza z 
dôkladnej analýzy demografických procesov a štruktúry obyvateľstva, ako aj z prieskumu 
verejnej mienky, v ktorom zadefinovala svoje priority zamerané na seniorov v oblasti 
sociálnych služieb.   Jednou z priorít  komunitného plánu MČ Bratislava-Petržalka je:  

 Podpora zotrvania klienta v prirodzenom prostredí rozvojom terénnych sociálnych 
služieb a to prostredníctvom  zriadenia  prepravnej služby  

Túto prioritu  prostredníctvom zriadenia prepravnej služby  má záujem Stredisko naplniť od 
01. septembra 2017, čím zmení rozsah poskytovaných sociálnych služieb Strediska a to   
zriadením novej sociálnej služby v zmysle § 42  zákona o sociálnych službách - 
Prepravná služba, ktorá bude poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím 
odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe 
s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po 
schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie 
 
Pri zmene rozsahu poskytovanej sociálnej služby v Stredisku  je potreba  aktualizovať a 
zosúladiť zriaďovaciu listinu Strediska, štatút Strediska a VZN  o poskytovaní sociálnych 
služieb a o výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 
Petržalka, ako i požiadať o doplnenie služby v  Registri poskytovateľov sociálnych služieb. 

 
V nadväznosti na hore uvedené skutočnosti predkladáme Návrh VZN,  v ktorom sa 
mení:   

 
a) rozsahom poskytovaných  sociálnych služieb, a to zriadením novej sociálnej služby 

v zmysle § 42 zákona o sociálnych službách, 
b) určenie  úhrady a výška úhrady  za  poskytnutú  prepravnú  službu. 
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Doložky k návrhu 

1. Rozpočtová doložka 
Schválenie predkladaného návrhu predpokladá dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava–
Petržalka, ako aj rozpočet Strediska  a to v príjmovej aj  výdavkovej časti. 
 

Predpokladané výdavky kapitálové  k 31.12.2017  náklady v EUR 
Požiadavky na nákup auta- leasing  cca 625 Eur/ 
mes. 
V závislosti od  počtu mesiacov platenia leasing 3 125- 3 750  
  

Predpokladané výdavky bežné k 31.12.2017 náklady v EUR 
Osobné náklady(mzda, odv..) 1 vodiča 
a koordinátora  prepravnej služby  11 800 

Počítačová zostava zapojenie  1 000 

Stôl a kancelárska stolička 2x 600 

Telefón a mobilný telefón, 100 

Skriňa na spisy  500 

Benzín, vybavenie auta 600 

Parkovisko auta 720 

Kancelársky materiál 500 

Spolu bežné : 15 820 

Predpokladaný príjem za sociálnu službu  príjmy v EUR 

za prepravnú službu 400 
 

2. Finančná doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN  nebude mať finančný dopad na obyvateľov MČ 
Bratislava-Petržalka, bude mať dopad len na prijímateľov tejto sociálnych služieb a ich 
rodinných príslušníkov.  
 

3. Ekonomická doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať  dopad na hospodárenie podnikateľskej 
sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka. Neziskové organizácie zriadené na účely 
poskytovania sociálnych služieb takýto druh služieb neposkytujú. 

4. Environmentálna doložka 
Schválenie predkladaného návrhu VZN  bude mať dopad na životné prostredie minimálne a to 
prevádzkou auta. 

5. Doložka zlučiteľnosti 
Uvedený návrh je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní a  o  zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
č ....../2017 z ..... 2017, 

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,  VZN č.5/2015, 
VZN č. 2/2016 , VZN č.6/2017 sa mení a dopĺňa takto : 

(1) V § 2 odsek 2 sa vkladá písmeno d) ktoré znie: „individuálnu prepravu  osobným 
motorovým vozidlom“. 
 

(2) § 3 bod 4 sa mení a znie:  
„Ak sa pre daný druh sociálnej služby vyžaduje: 

a)  rozhodnutie o odkázanosti na  sociálnu službu; k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný  priložiť aj právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, 

b) posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely 
kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia; podľa 
osobitného predpisu je žiadateľ povinný  priložiť, 

c) potvrdenie o nepriaznivom  zdravotnom stave s obmedzenou schopnosťou pohybu 
po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie; je žiadateľ 
povinný   priložiť“. 

 
(3) § 20  znie: 

„§ 20“ 
Prepravná služba 

1. Prepravná služba je sociálna služba  poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 
postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo 
fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po 
rovine, alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie. 

2. Okruh osôb, ktorým  sa  prepravná služba poskytuje: 
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá podľa posudku 

príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny je odkázaná na individuálnu 
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prepravu osobným motorovým vozidlom, s trvalým pobytom v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka a nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby, 

b) fyzickej osobe, ktorá podľa potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je 
odkázaná na prepravnú službu, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-
Petržalka a nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby, 

c) fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá je na 
základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

d) fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste Bratislava, ktorá je na základe zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby umiestnená v zariadení sociálnych služieb v 
zriaďovateľskej pôsobnosti v mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

e) fyzickej osobe s trvalým pobytom mimo  mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorá 
preukázateľne prechodne býva  u príbuzných v mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

3. Prepravná služba sa poskytuje v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h. 
4. Prepravná služba sa objednáva telefonicky deň vopred u koordinátora prepravnej 

služby  Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
5. Sociálna služba sa neposkytne  prijímateľovi,  

a) ktorý je pod vplyvom návykových látok a správa sa neprimerane a vulgárne,  
b) ak prijímateľ je dlžníkom za poskytnutú  prepravnú službu z predchádzajúceho 

obdobia. 
6. Prepravná služba sa poskytuje len na území  Bratislavského samosprávneho kraja.“ 

 
(4)  § 21 znie: 

„§ 21“ 
Spôsob a výška úhrady za poskytovanú prepravnú službu 

 
1. Úhrada za prepravu sa určí ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti (počet km) a výšky 

úhrady za 1km prepravnej vzdialenosti. Dĺžka prepravnej vzdialenosti sa počíta zo 
stanovišťa na Vavilovovej ul. 18 do nástupného miesta určeného klientom  a následne do 
cieľového miesta určeného klientom. K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné ako 
násobok počtu hodín státia/čakania. Stojné sa platí za každú začatú hodinu. Minimálna 
platba je však určená vo výške stanovenej sumy za jazdu. 

2. Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou platbou v 
hotovosti v deň uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy) vodičovi vozidla 
prepravnej služby. Vodič vydá fyzickej osobe po ukončení prepravy príjmový 
pokladničný doklad s celkovou sumou úhrady za prepravnú službu. 

3. Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje: 
a) fyzická osoba uvedená v § 20, ods. 2, písm. a), b) ,c)  0,30 EUR/za každý aj začatý 

km, 
b) fyzická osoba uvedená v § 20 ods. 2, písm. d), e) 0,50 EUR/za každý aj začatý km, 
c) sprevádzajúca osoba  prijímateľa prepravnej služby 0,30 EUR/za každý aj začatý km,  
d) stojné pre prijímateľa prepravnej služby 1,50 EUR za každú začatú hodinu, 
e) stojné pre sprevádzajúcu osobu  je bezplatné, 
f)    minimálna platba za prepravnú službu je 2 EUR/jazda, 

4. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú službu 
upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o 
sociálnych službách.“ 

(5) §§ 20,21,22,23,24 sa prečíslujú na §§ 22,23,24,25,26. 
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Čl. II. 

Účinnosť 
 

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2017.  
 

 

 

 

Ing. Vladimír Bajan 
                      starosta 

 

 

 


