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Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

1.  schvaľuje  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, 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. 

 

2.  splnomocňuje starostu  

 

vydať Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 

o poskytovaní sociálnych služieb a o 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, VZN č. VZN č. 8/2017  a v znení Všeobecne záväzného nariadenia 

mestskej časti Bratislava–Petržalka, schváleného dňa 26.06.2018 (v úplnom znení). 
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Dôvodová správa 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava Petržalka uznesením č. 12 zo dňa 

01.03.2003 zriadilo rozpočtovú organizáciu Stredisko sociálnych služieb Petržalka, so sídlom 

na Mlynarovičova 23, Bratislava (ďalej len „Stredisko“), ktoré slúži pre zabezpečovanie 

odbornej, sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb. 

Uznesením č. 216 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka bolo 

schválené 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 (ďalej len VZN).  

Toto VZN je vypracované v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len zákon o sociálnych službách).  

 

Návrh na novelu VZN predkladáme z dôvodu:  

 

1. schváleného zákona 331/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 s účinnosťou od 

01.01.2018 

2. stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov v zmysle § 72 odsek 2 zákona 

o sociálnych službách, ktoré minimálne menia úhradu za sociálne služby na jednotlivých 

úsekoch Strediska a to:  

- občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka a za sociálnu 

službu platia úhradu vo výške 50% ekonomických oprávnených nákladoch,   

- občanom, ktorí nie sú odkázaní na sociálnu službu, respektíve nemajú právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (samoplatca v zmysle zákona si platí 

sumu plnej hodnoty sociálnej služby t.j. EON ). 

3. zapracovania zákonného ustanovenia a zapracovanie jednotlivých postupov v zmysle 

prílohy č. 2 Podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby k zákonu o sociálnych 

službách,  

 

V nadväznosti na  uvedené podávame toto  odôvodnenie návrhu VZN: 

 

1. V § 3 sa text odsek 2 nahrádza popisom a obsahom zmlúv o poskytovaní sociálnej služby 

na jednotlivých úsekoch Strediska pre splnenie kritéria 2.3 prílohy č.2  

2. V § 3 odsek 4 sa dopĺňa popis bezodkladného umiestnenia pre splnenie kritéria 2.6 prílohy 

č.2 

3. V § 3 odsek 9 sa dopĺňa písmenami b),c),d),e),f) a určuje popis jednostrannej výpovede 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytovateľom pre splnenie kritéria 2.6 prílohy 

č.2, doplnené zákonom od 01.01.2018, praktických dôvodov, nakoľko sa stretávame s 

podceňovaním a zneužívaním činnosti opatrovateliek nielen v domácnosti ale 

i v zariadeniach. 

4. V § 5 odsek 3 písmeno b) sa dopĺňa zákonné ustanovenie   

5. V § 6 odsek 3 písmeno b) a c) dopĺňa zákonne ustanovenie 

6. V § 10 sa bod 5 ruší – zákonné ustanovenie, znenia bolo doplnené v §3 odsek 4 a bod 6 sa 

mení na bod 5.   

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/455/
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7. V § 12 tabuľka č. 3 dopĺňa spresňuje činnosti bežného upratovania v domácnosti klienta. 

Sú klienti - rodinní príslušníci, ktorí žiadajú od opatrovateľky z rebríka umývať skrine, 

okná a police - z bezpečnostných dôvodov nemôžu vykonávať túto prácu v domácnosti 

klienta.  

8. V § 12 odsek 5,6 premieta EON za rok 2017 za OS v domácnosti a rozvoz obeda 

9. V § 13 odsek 1 sa vypúšťa slovo „ najviac“, nakoľko sťažuje prácu sociálnych 

pracovníkom 

10. V § 15 bod 7 a 9 určuje 50 % EON za rok 2017 a tým i úhradu pre občanov s trvalým 

bydliskom mimo MČ Bratislava-Petržalka a určuje  EON pre samoplatcov 

11. V § 16 bod 1 sa vypúšťa – duplicitné odseky 

12. V § 22 odsek 2 sa zmenil odsek v § 73 z 10 na 12 - zákonné ustanovenie 

13. V § 25 bod 1 sa zákon č 122/2013 nahrádza zákonom 18/2018 Z. z.. 

 

 

Na základe uvedeného sa predkladá  

Návrh Všeobecne  záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Petržalka, 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 VZN č. 

5/2013, VZN č. 6/2013, VZN č. 5/2014,  VZN č. 5/2015, VZN č. 2/2016, VZN č. 6/2017 

a VZN č. 8/2017 sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

Záver  
Návrh VZN je vypracovaný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov.  
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Stredisko sociálnych služieb Petržalka 

     

Príloha č.1 

Mlynarovičova č. 23,  851 03 Bratislava 

     

 

         Ekonomicky oprávnené náklady OSvD  

   § 72 ods. 5 zákona  č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách 

   vypočítané zo skutočného čerpania rozpočtu  roku 2017 

   

          

  

Čerpanie za rok 

2017 

Upravené 

výdavky 

55,26% 

výdavky  

Správy EON spolu EON OS 

Rozvoz 

obedov 

2,63% 

výdavky  

Správy 

Rozvoz 

obedov 

celkom 

mzdy a platy 340 051,93 340 051,93 42 305 382 357 359 114 23 243,35 2 013,43 25 256,78 

poistenie z miezd 118 565,07 118 565,07 15 769 134 334 126 210 8 123,56 750,48 8 874,04 

cestovné 3 301,29 3 301,29 660 3 961 3 687 274,34 31,42 305,76 

energie 0,00 0,00 1 820 1 820 1 820   86,63 86,63 

telekom. služby 495,06 495,06 831 1 326 884 442,06 39,56 481,62 

nákup výp. techniky 0,00 0,00 362 362 362   10,40 10,40 

interiérové vybav. 0,00 0,00 219 219 219   17,23 17,23 

nákup prev. strojov, 

zariadení 0,00 0,00 377 377 377   17,93 17,93 

všeobecný materiál 1 508,45 1 508,45 2 983 4 491 4 491   141,95 141,95 

ochranné odevy 351,62 351,62 43 395 335 60,00 2,05 62,05 

softvér 15,74 15,74 17 33 33   0,83 0,83 

knihy, prac. 0,00 0,00 419 419 419   19,94 19,94 

repre 0,00 0,00 160 160 160   7,63 7,63 

spotreba PHM 0,00 0,00 917 917 183 733,32 43,63 776,95 

údržba a poist. voz. 0,00 0,00 1 084 1 084 217 867,19 51,59 918,78 

údržba  0,00 0 2 209 2 209 2 209   105,16 105,16 

nájomné 0,00 0 134 134 27 107,46 6,39 113,85 

propagácia, reklama 0,00 0 206 206 206   9,83 9,83 

služby 151,95 151,95 1 420 1 572 1 572   67,58 67,58 
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stravovanie zam. 16 271,94 16 271,94 1 244 17 516 16 499 1 017,64 59,23 1 076,87 

školenie     873 873 873   41,55 41,55 

poistenie     211 211 211   10,06 10,06 

odm. mimo prac. p     1 224 1 224 1 224   58,27 58,27 

prídel do SF 3 740,57 3 740,57 465 4 206 3 950 255,69 22,15 277,84 

bankové poplatky     157 157 157   7,46 7,46 

dane     161 161 161   7,67 7,67 

PN 2 768,23 2 768,23 171 2 940 2 940   8,15 8,15 

odchodné, odstupné 2 900,00 2 900,00 0 2 900 1 500 1 400,00 0,00 1 400,00 

spolu 490 121,85 490 122 76 444 566 565 530 041 36 524,62 3 638,20 40 162,82 

odpisy   2 473 0 2 473 495 1 978,66   1 978,66 

spolu 490 121,85 492 595 76 444 569 039 530 535 38 503,28 3 638,20 42 141,48 

         Ekonomicky oprávnené náklady celkom 569 039 569 039,00 530535 

   počet opatrovateliek 

 

159 41 41 

   ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/rok 3 578,86 13879 12939,878 

   ekonomicky oprávnené náklady na 1 klienta/ mes. 298,24 1156,58333 1078,32317 

   1deň/opatr 

   

55,0753968 53,9161585 

   1hod/opatr 

   

7,34338624 7,18882114 

   

         Ekonomicky oprávnené náklady celkom/ročné 

 

42 141 42 141 

   Ekonomicky oprávnené náklady celkom/mesačné 3511,79 3511,79 

   počet obedov 

   

80 80 

   1obed/1mesiac 

   

43,897375 43,897375 

   1 obed/ 1 deň 

   

2,09035119 2,19486875 
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Stredisko sociálnych služieb Petržalka                                       

 

Príloha č. 2                      
Mlynarovičova č. 23,  851 03 Bratislava 

   Ekonomicky oprávnené náklady ZOS  

§ 72 ods. 5 zákona  č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách 

vypočítané zo skutočného čerpania rozpočtu  roku 2017 

  
  

  

  

Čerpanie za rok 

2017 

Upravené 

výdavky 

38,16% 

výdavky  

Správy EON spolu 

 mzdy a platy 336 232,46 336 232,46 29 214 365 446 

 poistenie z miezd 119 667,81 119 667,81 10 889 130 557 

 cestovné 4 116,89 4 116,89 456 4 573 

 energie 27 458,24 27 458,24 1 257 28 715 

 telekom. služby 2 348,03 2 348,03 574 2 922 

 interiérové vybav. 6 157,07 6 157,07 250 6 407 

 nákup vyp. technik 355,80 355,80 151 507 

 telekomunikač.T 1 095,00 1 095,00 0 1 095 

 prev.stroje,prístr. 1 161,14 1 161,14 260 1 421 

 všeob .materiál 16 112,03 15 632,03 2 060 17 692 

 pracovné odevy 1 242,96 1 242,96 30 1 273 

 knihy, prac.  633,80 633,80 289 923 

 softvér 15,74 15,74 12 28 

 potraviny 23 993,63 23 993,63 0 23 994 

 repre 0,00 0,00 111 111 

 spotreba PHM 0,00 0,00 633 633 

 údržba a poist. voz. 0,00 0,00 749 749 

 údržba   2 146,48 2 146,48 1 526 3 672 

 nájomné 0,00 0,00 93 93 

 propag., reklama 0,00 0,00 143 143 

 všeob. služby 7 272,85 3 935,85 981 4 916 

 dane/hl.mesto 3 989,93 3 989,93 111 4 101 

 stravovanie zam. 13 573,34 13 573,34 859 14 433 

 školenie 200,00 200,00 603 803 

 poistenie 0,00 0,00 146 146 

 odm.mimo prac.p 0,00 0,00 845 845 

 Prídel do SF 3 698,54 3 698,54 321 4 020 

 bankové poplatky 59,00 59,00 108 167 

 PN 1 545,93 1 545,93 118 1 664 

 na odchodné 1 482,00 1 482,00 0 1 482 

 spolu 574 558,67 570 742 52 788 623 530 

 odpisy     20 708 20 708 

           

 spolu 574 558,67 570 742 73 496 644 238 

 

      Výdavky-EON 644 238,00 ek.opr. nákl. dotácia ŠR 

  počet lôžok 50 644 238 644 238  - EON 

 nákl. na lôž/rok 12 884,76 50 192 000  - dotácia ŠR 

nákl. na lôž/mes 1 073,73 12 884,76 209 336  - príjmy 

 nákl.na lôž./deň 35,791 1 073,73 242 902  - dotácia MČ 

50% EON 17,8955 
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Doložky  

1. Rozpočtová doložka 

Schválenie predkladaného návrhu nepredpokladá dopad na rozpočet mestskej časti Bratislava- 

Petržalka ako i  rozpočet Strediska sociálnych služieb Petržalka. 
 

2. Finančná doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať finančný dopad na obyvateľov mestskej 

časti Bratislava-Petržalka.  

 

3. Ekonomická doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať dopad na hospodárenie podnikateľskej 

sféry mestskej časti Bratislava-Petržalka.  

 

4. Environmentálna doložka 

Schválenie predkladaného návrhu VZN nebude mať dopad na životné prostredie. 

 

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. 

 

 

Pripomienkové konanie 

 

Materiál bol prerokovaný v operatívnej porade starostu  04.júna 2018 a v zmysle zásad pre 

prijímanie všeobecne záväzných nariadení bol zverejnený na úradnej tabuli mestskej časti 

Bratislava-Petržalka dňa od 31.mája.2018. Ďalej boli oslovení  na pripomienkové konanie 

- vedúci oddelenia miestneho úradu, 

- právny referát. 

Materiál bol zaslaný  na pripomienkovanie v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Petržalka: 

- školská komisia 

- komisia kultúry a mládeže,  

- komisia športu, 

- finančná komisia, 

- komisia investičných činnosti, 

- komisia správy a majetku a miestnych podnikov, 

- komisia územného plánu, výstavby a dopravy, 

- komisia životného prostredia a verejného poriadku, 

- komisia sociálna a bytová.   

 

Výsledky  pripomienkového  konania  a stanoviská  jednotlivých  komisií  sú uvedené v          

„ Stanoviská komisii“ 

Dňa 19.júna. 2018 bol  materiál  prerokovaný v Miestnej rade,  ktorá  odporučila  MZ uzniesť 

sa  na novele Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb a  o výške 

úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka. 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č ....../2018 z ................. 2018, 

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,VZN č. 8/2017 sa mení a dopĺňa takto: 

1.   V § 3 odsek (2) sa nahrádza znením:  

„Pri splnení všetkých podmienok k Žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o poskytovanie 

sociálnej služby, po prešetrení sociálnej situácie v domácnosti  žiadateľa o sociálnu službu 

a vypracovaní Listu kalkulácie a rozsahu služieb Stredisko uzatvorí s fyzickou osobou 

odkázanou na sociálnu službu písomnú Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle  

a) § 74 zákona o sociálnych službách pre žiadateľov o sociálnu službu v zariadení 

opatrovateľskej služby a opatrovateľskú službu v domácnosti, 

b) § 51 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pre žiadateľov o sociálnu službu 

v zariadení núdzového bývania, útulku pre matky s deťmi a prepravnej služby 

     Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby obsahuje:  

• Číslo zmluvy 

• Označenie zmluvných strán, 

• Predmet a účel zmluvy 

• Druh, forma a rozsah poskytovanej sociálnej služby  

• Výšku úhrady - úhrada za poskytovanú sociálnu službu – stanovená na základe  

Listu kalkulácie a rozsahu služby  

• Doba trvania, deň začatia poskytovania a čas poskytovania sociálnej služby, 

• Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby 

• Práva a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby 

• Záverečné ustanovenie 

• Dátum a podpis zmluvných strán/zmluva musí byť podpísaná štatutárom Strediska 

sociálnych služieb a prijímateľom sociálnej služby. Ak je prijímateľ sociálnej 

služby maloletý, alebo pozbavený spôsobilosti na právne úkony, zmluvu za neho 

podpisuje jeho zákonný zástupca, resp. opatrovník.“ 

 

2.  V § 3 odsek 4 za písmenom a),b),c) sa vypúšťajú slová „je žiadateľ povinný priložiť“ 

a nahrádzajú sa slovami: „je žiadateľ povinný tieto dokumenty priložiť.  
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Pri bezodkladnom poskytnutí sociálnej služby tieto dokumenty so žiadosťou je možné 

predložiť dodatočne, pričom za bezodkladné poskytnutie sociálnej služby sa považuje ak 

je život alebo zdravie žiadateľa vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická 

osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa 

osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom 

prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa 

považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu alebo jej blízka 

osoba, na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá 

zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť 

manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou 

osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.“  

 

3.  V § 3 odsek 9 sa písmeno b), nahrádza  písmenami b),c),d),e),f)  ktoré znejú: “ 

 

a) pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa hrubo porušujú dobré mravy, ktoré narúšajú 

občianske spolužitie, ktorého sa dopustí manžel, manželka, rodič, alebo plnoleté dieťa 

prijímateľa sociálnej služby vo vzťahu k pracovníkovi opatrovateľskej služby,  

b) prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby, ak sa zmenia okolnosti pre určenie výšky úhrady za sociálnu službu, 

c) prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej 

sociálnej služby a zotrvanie na zmluve by pre Stredisko znamenalo nevýhodu, 

d) obec alebo VUC rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, 

e) prijímateľ bez vážnych dôvodov nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako 6 

mesiacov po sebe nasledujúcich.„ 

 

4.   V § 5 odsek 3 písmena b číslo 2 za slovo „vykonávanie“  vsúva slovo: „nevyhnutnej“ 

 

5.   V § 5 odsek 3 písmena b číslo 3 sa vsúva slovo „upratovanie“ a číslo 3 a 4 sa prečíslováva 

na číslo 4, 5. 

 

6.   V § 6 sa bod b) vsúvajú slová: „Zabezpečuje rozvoj pracovných zručností“ a písmeno „b)“ 

sa mení na písmeno „c)“.  

 

7.  V § 6 odsek 3 písmena c) sa vsúva číslo „3“ ktoré znie „upratovanie“ a čísla 3, 4 sa 

prečíslovávajú na č. 4, 5. 

 

8.    V § 10 odsek 5 sa ruší a odsek „č. 6“ sa prečíslováva na odsek „č. 5“. 

 

9.  V § 12 tabuľka č. 3 sa dopĺňa v poslednom riadku za slovami (bežné upratovanie 

„vysávanie, umývanie podláh, utieranie prachu z nábytku do výšky bez použitia stoličky, 

hygiena sociálneho zariadenia a kuchynskej linky“ )    

 

10.  V § 12 ods. 5 sa suma „5,70 Eur/hod“ nahrádza sumou „7,19 Eur/hod“.  

 

11.  V § 12 ods. 6 sa suma „2,10 Eur/obed“ nahrádza sumou „2,20 Eur/obed“.  

 

12.  V § 13 odsek 1 sa za slovom „spravidla“ vypúšťa slovo „najviac“ 
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13.  V § 15 ods. 7 sa suma „13,25 Eur/deň“ nahrádza sumou „17,90 Eur/deň“ 

 

14.  V §12 ods. 9 sa za slovom nákladov vypúšťajú slová „po odpočítaní príspevku MPSVaR 

SR na prevádzku“:  sa suma „16,20 Eur/deň“ nahrádza sumou „35,80 Eur/deň“ 

 

15.  V § 16 sa vypúšťa bod 1 v plnom znení 

 

16.  V § 22 odsek 2 odsek. „10“ sa mení na odsek „12“ v 2 a 3 vete. 

 

17.  V § 25 odsek 1 sa zákon „č. 122/2013“ nahrádza zákonom „č. 18/2018“ 

 

Čl. II. 

Účinnosť 

 

1. Toto Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018  

 

 

 

 

Ing. Vladimír Bajan 

                      starosta 
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Stanoviská komisií 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve 

MČ Bratislava-Petržalka konaného dňa 11.06.2018 

 

Prítomní:       Oľga Adamčiaková, JUDr. Gabriela Janíková, Mgr.  Ivana Antošová, 

            Ing. Roman Masár, Anna Dyttertová, Mgr. Vladimír Dolinay, Mgr. Miroslava 

Makovníková Mosná, PhDr. Daniela Palúchová,  PhD., MPH, Mgr. Vladislav 

Chaloupka 

Neprítomný/á: PhDr. Daniela Palúchová,  PhD., MPH  

 

K bodu 1/ SSS – Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

 

Materiál uviedol: Mgr. Soňa Chanečková – riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka  

Diskusia :   
Členovia komisie sa oboznámili s predloženým materiálom a po krátkej diskusii prijali 

stanovisko: 

Stanovisko komisie – Komisia sociálna a bytová o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka s ch v á l i ť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Petržalka, 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 

 

Hlasovanie:  

prítomní: 8 

za:  8                                                                         

proti: 0   

zdržal sa: 0  

Uznesenie bolo schválené. 

 

V Bratislave 11.06.2018                                                           

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková    tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  

konaného dňa 11.6.2018 

 

Prítomní: Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá,  Ing. Alica Hájková, Mgr. Ľuboš Homola, Ing. 

Miloš Šaling, RNDr. Gabriel Gaži M.P.A, Ing. Matej Malaga 

Neprítomní: Mgr. Kateřina Chajdiaková, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr. Ľubica Turčanová, 

Michal Baranovič, Mgr. Daniela Lengyelová PhD. 

 

K bodu: Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

ktorým sa mení a dopĺňa 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 
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Uznesenie:  
Komisia životného prostredia a verejného poriadku  

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s ch v á l i ť 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

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.  

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:  Ľ. Homola, M. Šaling, E. Pätoprstá, M. Malaga, A. Hájková, G. Gaži 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

                        Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie ÚPVaD 

konaného dňa 11.06.2018 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
J. Vydra-predseda, A. Hájková, L. Ovečková, Ľ. Kačírek, E. Pätoprstá, I. Antošová 

Prítomní neposlanci členovia komisie: 

B. Sepši,  

 

K bodu: Návrh VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 

mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady 

za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

 

Uznesenie: Komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť návrh VZN. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                              

Prítomní: 7                                                                                                                                         

za:  7                                                                                                                                                        

proti:  0         

zdržal sa: 0                                                                                                                     

Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Ing.arch.Kordošová   

V Bratislave, dňa 18.06.2018  

 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov 

konaného  dňa 11. 06. 2018 

 

Prítomní: JUDr. Ivan Uhlár, PhD, Branislav Krištof, Ing. Ján Karman, Mgr. Ing. Michal 

Radosa, Milan Molnár, Ing. Pavel Šesták,  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A.- prišiel 18,30 hod.  

Neprítomní: Miroslav Lažo, Ing. Ján Hrčka, JUDr. Henrich Haščák,  JUDr. Mgr. Vladimír 

Gallo - osprav. 
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K bodu 1/ Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

Materiál uviedla Mgr. Chanečková, riaditeľka SSS. V krátkosti oboznámila členov komisie s 

dôvodom potreby predkladania novely VZN a s  obsahom materiálu. Po  diskusii poslanci 

prijali nasledovné uznesenie: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržal sa:  0  

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava 11. 06..2018  

tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu  

konaného dňa 12.06.2018 

Prítomní:  
A.Dyttertová, M. Lažo, P. Hochschorner, P. Sovič, P. Beňa, J. Fischer, V. Chaloupka 

 

K bodu 2 
Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka 

 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava Petržalka  schváliť Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 zo dňa 

25. september 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby 

poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších predpisov. 

 

Hlasovanie: A. Dyttertová, M. Lažo, P. Hochschorner, P. Sovič, P. Beňa, J. Fischer, 

Za:   6 

Proti:  0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Miroslav Lažo, v.r. 

Za správnosť: R. Schnürmacher, tajomník komisie športu   podpredseda komisie športu 

 

Výpis  uznesenia z 24. zasadnutia školskej komisie dňa 13.6.2018 

 

Uznesenie č. 1/24/2018 Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka  

 

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka  
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Prítomní v čase hlasovania: 7 

PhDr. Ľ. Farkašovská, J. Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD., p. Ľubica Janegová,  

Mgr. M. Dragúň, CSc., Mgr. Ľ. Klimová, V. Ovsepian   

 

Hlasovanie     za:  7          proti: 0     zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo  schválené   
 

Za správnosť výpisu:     

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie                           V Bratislave 13.06.2018 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie 

konanej dňa 13.6.2018 

 

Prítomní: Antošová, Vydra, Gajdoš, Puliš, Fiala 

Neprítomní:  Gallo, Cmorej - ospravedlnený, Jančovičová - ospravedlnená 

 

K bodu 1/ Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

 

Uznesenie:  

Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál 

 

Hlasovanie: 

Prítomní     :  5 

Za               :  5 

Záver: Uznesenie bolo schválené 

 

Za správnosť: Lukáček                                                     Cmorej Peter v.r. 

V Bratislave 14.6.2018                                                    predseda komisie 

 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie kultúry a mládeže konaného dňa 13. 06. 2018 

Prítomní: Miroslava Makovníková Mosná, Milan Vetrák, Oľga Adamčiaková, Lýdia 

Ovečková, Alexandra Petrisková, Daniela Palúchová, Marek Kovačič, Ivan 

Lučanič  

Ospravedlnená: Jarmila Gonzales Lemus 

 

K bodu: Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní sociálnych 

služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych služieb 

Petržalka  

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o 

poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom 

sociálnych služieb Petržalka. 
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Hlasovanie:(Miroslava Makovníková Mosná, Oľga Adamčiaková, Lýdia Ovečková, 

Alexandra Petrisková, Marek Kovačič, Ivan Lučanič) 

Prítomných:   6 

Za:   6 

Proti:   0 

Zdržali sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie investičných činností  konaného 

dňa 13.06.2018 

 

Prítomní:  

RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, JUDr. 

Milan Vetrák 

 

K bodu č. 2 - Návrh VZN, ktorým sa  mení a dopĺňa VZN  č. 4/2012 o poskytovaní 

sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby poskytované Strediskom sociálnych 

služieb Petržalka 

 

Materiál predstavila  riaditeľka Strediska sociálnych služieb Petržalka p. Soňa Chanečková. 

Uznesenie k bodu 2 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka  

s ch v á l i ť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa 

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.  

 

Hlasovanie:  

Za: 5 - RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Mgr. Viera Bieliková, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, 

JUDr. Milan Vetrák 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Materiál bol schválený. 

 

 

 

 


