Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Petržalka,
č. 6/2018 z 26. júna 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.
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“.
13. V § 15 ods. 7 sa suma „13,25 Eur/deň“ nahrádza sumou „17,90 Eur/deň“.
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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, v.r.
starosta
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