
  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 
č. 6/2017 z 25. apríla 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 sa 
mení a dopĺňa takto VZN č. 2/2016: 

1. V §6 odsek 3 písmeno A) bod 4 sa slová „pracovná terapia“ nahrádzajú slovami „rozvoj   
pracovných zručností“, 

2. Názov §7 „Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 
                 Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúladenia rodinného    
                 života a pracovného života „ 
 sa nahrádza názvom  „ Sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 
                                        Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa“ 

3. V §7 odsek (1)  sa v prvom riadku za slovom dieťa vypúšťajú slová „a podpora 
zosúladenia rodinného života a pracovného života“ 

4. V §7 odsek (3) sa v prvom riadku za slovom dieťa vypúšťajú slová „a podpora 
zosúladenia rodinného života a pracovného života“. 

5. V §8 bod (2) sa v prvom riadku za slovom dieťa vypúšťajú slová „a podpora zosúladenia 
rodinného života a pracovného života“ 

6. V §12 ods. 5 sa suma „4,90 Eur/hod“ nahrádza sumou „5,70 Eur/hod“.  
7. 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 
finančným prevodom na účet Strediska sociálnych služieb Petržalka,  vo výnimočných 
prípadoch  poštovou poukážkou alebo v hotovosti do pokladne Strediska. Vyúčtovanie 
úhrad za poskytnutú sociálnu službu sa vykonáva mesačne. Stredisko raz ročne 
k decembru kalendárneho roka vykoná ročné zúčtovanie  platieb.“ 

8. V § 15 ods.7 sa suma „12,30 Eur/deň“ nahrádza sumou „13,25 Eur/deň“.  
9. V § 15 ods. 9 sa suma „14,00 Eur/deň“ nahrádza sumou „16,20 Eur/deň“. 
10. V § 17 ods. 3 písmeno c)  znie 
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Tabuľka č. 6                          Určená výška úhrady  
 

 Racionálna diéta Diabetická diéta 
Strava celkom  6,83 € 7,16 € 
Raňajky  0,72 €  0,72 € 
Desiata 0,33 € 0,33 € 
Olovrant  0,33 €  0,33 € 
Obed 3,05 € 3,05 € 
Večera 2,40 €  2,40 € 
Druhá večera  0,33 € 

 
 

Čl. II. 

Účinnosť 

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

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Bajan  v. r.  
                      starosta 

 

 

 

 

 

 

MZ MČ Bratislava-Petržalka schválilo toto nariadenie Uznesením č. 304 zo dňa 25. apríla 2017 

Vyhlásenie nariadenia dňa: 03.05. 2017 

Zvesené nariadenie dňa: 19.05.2017  

  

 


