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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka 

  

 

 

Materiál na rokovanie  

Miestnej rady 

dňa :.......... 

 

Materiál číslo: ...... 2019 

 

 

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 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 a 

VZN č. 6/2018 

 

 

 

 

 Predkladateľ: 

Ing. Miroslav Štefánik 

prednosta 

 

Materiá  Obsahuje:  

1. 1. Návrh uznesenia 

2. 2. Dôvodovú správu 

3. 3. EON ZOS 

4. 4. EON OSvD 

5. 5. Doložky  

6. 6. Návrh VZN 

 

 

 

 

Zodpovedná:  

Mgr. Soňa Chanečková 

riaditeľka Strediska soc. služ. 

 

  

 

  

 

 

 

               

Spracovateľ: 

Mgr. Soňa Chanečková 

riaditeľka Strediska soc. služ. 
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Návrh uznesenia 

 

Miestne rada mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

A. s ch v á l i ť 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č ....../2019 z ..... 2019, 

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, VZN č. 

8/2017 a VZN č. 6/2018. 

 

B. s p l n o m o c n i ť  

 

starostu mestskej časti vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia 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, VZN č. 8/2017, VZN č. 6/2018 a VZN schváleného dňa 28.05.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 
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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, 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. stanovenia výšky ekonomicky oprávnených nákladov( ďalej len „EON“) v zmysle § 72 

odsek 2 zákona o sociálnych službách, ktoré  menia úhradu za sociálne služby  v 

domácnosti a to:  

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

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu alebo nemajú trvalé bydlisko  

Bratislava-Petržalka si platia  za poskytovanú sociálnu  službu sumu plnej hodnoty 

EON , 

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

o sociálnych službách, ktoré  menia úhradu za sociálne služby v zariadení opatrovateľskej 

služby 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 ) 

 

 

V nadväznosti na hore uvedené podávame toto osobitné odôvodnenie návrhu VZN: 

 

1. v § 3 sa vkladá možnosť zmluvy na iné činnosti (napr. používania TV na izbe ), 

2. v § 12 sa určuje úhrada v súlade s EON  za rok 2018 (viď príloha č.1 EON) za 

poskytovanú   opatrovateľskú službu v domácnosti pre občanov, ktorí nemajú 

právoplatné rozhodnutie na odkázanosť sociálnej služby a nemajú trvalé bydlisko 

Bratislava-Petržalka. EON na hodinu poskytovania sociálnej služby sa zvýšili  hlavne 

v dôsledku navýšenie mzdy pre opatrovateľky. 

3. je  určená suma EON   opatrovateľskej služby v domácnosti a na rozvoz obedov, 

4. v §15 sa určuje úhrada v súlade s EON za rok. 2018 (viď príloha č.2  EON) za 

poskytovanú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby pre prijímateľov, ktorí 

nemajú trvale bydlisko v MČ  Bratislava-Petržalka (50% EON), alebo nemajú právoplatné 

rozhodnutie na odkázanosť sociálnej služby (EON). Navýšenie EON na deň pre klienta je 

hlavne v dôsledku navýšenia mzdy opatrovateľkám je určená suma EON  v zariadení  

opatrovateľskej služby a vypúšťa sa suma za poskytovanie hodinovej  služby, ktorú v 

zariadení toho času neposkytujeme. 
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V nadväznosti na hore uvedené predkladáme:  

 

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, 

VZN č. 8/2017 a VZN  č. 6/2018 sa mení a dopĺňa VZN č. .../2019 

 

Záver  
Tento 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 a Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou (Antidiskriminačný zákon).  
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Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
   Mlynarovičova č. 23,  851 03 Bratislava 
  

Príloha č.1 

     

     

     Ekonomicky oprávnené náklady ZOS 

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

vypočítané zo skutočného čerpania rozpočtu za rok 2018 

  

Skutočnosť 

2018 

upravené 

výdavky 

37,18% 

výdavky 

Správy 

Ekonomicky 

oprávnené 

náklady 

Mzdy a platy 360 597,82 360 597,82 30 549,26 391 147 

Poistné z miezd 126 675,95 126 675,95 11 178,83 137 855 

Výdavky na cestovné 4 287,95 4 287,95 467,62 4 756 

Výdavky na energie,vodu, 

komunikácie 33 776,35 33 776,35 1 545,76 35 322 

Výdavky na materiál 50 590,58 50 590,58 2 785,53 53 376 

Výdavky na dopravu 0,00 0,00 541,64 542 

Výdavky na rutinnú údržbu /okrem 

riešenia havarijných stavov/  5 348,83 4 388,83 307,08 4 696 

Nájomné 0,00 0,00 122,52 123 

Výdavky na  služby 28 977,49 28 977,49 6 504,78 35 482 

           z toho stravovanie 13 824,30 13 824,30 760,08 14 584 

Výdavky na bežné transfery 

/odstupné,odchodné,PN 1 103,27 1 103,27 48,20 1 151 

Odpisy majetku 0,00 0,00 20264,05 20 264 

Spolu 611 358,24 610 398,24 74 315,27 684 714 

  

     Výdavky-EON 684714 

 

684714  - EON 

počet lôžok 50 

 

248733  - dotácia ŠR 

nákl. na lôž/rok 13694,28 

 

211650  - príjmy 

nákl. na lôž/mes 1141,19 

 

224331  - dotácia MČ 

nákl.na lôž./deň 38,03966667 
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                                                                                                                    Príloha č.2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka

Mlynarovičova č. 23,  851 03 Bratislava

Skutočnosť 

2018

upravené 

výdavky

56,41%      

výdavky        

Správy

Ekonomický 

oprávnené 

náklady OSvD

Ekonomicky 

oprávnené 

náklady OS

Rozvoz 

obedov

2,56% 

výdavky  

Správy

Rozvoz 

obedov 

celkom

Mzdy a platy 346 452,09 346 452,09 46 349,75 392 802 367 282 23416,4 2103,45 25519,85

Poistné z miezd 120 935,20 120 935,20 16 960,67 137 896 128 942 8184,03 769,71 8953,74

Výdavky na cestovné 3 660,02 3 660,02 709,47 4 369 4 048 289,2 32,2 321,4

Výdavky na energie,vodu, 531,00 531,00 832,01 1 363 900 424,8 37,76 462,56

Výdavky na materiál 3 889,55 3 889,55 4 226,24 8 116 7 864 60 191,8 251,8

Výdavky na dopravu 2 805,86 2 805,86 821,79 3 628 688 2902,4 37,29 2939,69

Výdavky na rutinnú údržbu /okrem 

riešenia havarijných stavov/ 2 733,82 2 733,82 465,91 3 200 3 179 0 21,14 21,14

Nájomné 164,76 164,76 185,88 351 61 280,8 8,44 289,24

Výdavky na  služby 24 071,46 24 071,46 9 869,13 33 941 32 209 1283,46 447,88 1731,34

           z toho stravovanie 17 163,92 17 163,92 1 153,20 18 317 17 239 1025,88 52,33 1078,21

Výdavky na bežné transfery 

/odstupné,odchodné,PN 5 086,43 5 086,43 73,14 5 160 5 156 0 3,32 3,32

Odpisy majetku 0,00 0,00 6565 6 565 0 6565 0 6565

Spolu 510 330,19 510 330,19 87 058,99 597 389 550 330 43 406 3652,99 47059,08

Ekonomicky oprávnené náklady celkom 597 389 597 389,00 550330

počet odpracovaných hodín celkom 54 463 54463,03 52790,53

ekonomicky oprávnené náklady na 1 hodinu poskytnutej služby 10,97 10,96870666 10,4247864

Ekonomicky oprávnené náklady rozvoz obedov 47 059 47 059

Ekonomicky oprávnené náklady celkom/mesčné 3921,583333 3921,58333

počet obedov 80 80

1obed/1mesiac 49,01979167 49,0197917

1 obed/ 1 deň 2,334275794 2,45098958

Ekonomicky oprávnené náklady OSvD

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

vypočítané zo skutočného čerpania rozpočtu za rok 2018
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Doložky k návrhu 

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 Zákon č. 365/2004 Z.z. o rovnakom 

zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou (Antidiskriminačný 

zákon) . 
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Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, 

č ....../2019 z ..... 2019, 

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, VZN č. 8/2017 a 

VZN č. 6/2018  

 

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“), 

sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2012 zo dňa 25. 

septembra 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 a VZN č. 

6/2018 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 3 ods. 2 písm. b) sa za slová „pre matky s deťmi,“ vkladajú slová „vykonávanie iných 

činností“.  

2. V § 12 ods. 5 sa  suma „7,19 Eur/hod“ nahrádza sumou „10,42 Eur/hod“.  

3. V § 12 ods. 6 sa  suma „2,20 Eur/hod“ nahrádza sumou „2,50 Eur/hod“. 

4. V § 15 ods. 7 sa  suma „17,90 Eur/deň“ nahrádza sumou „19,00 Eur/deň“. 

5. V § 15 ods. 9 sa suma „35,80 Eur/hod“ nahrádza sumou „38,00 Eur/deň“. 

6. V § 15 sa vypúšťa odsek 10. 

7. V § 17 ods. 2 sa za slovami „opatrovateľskej služby“ vypúšťajú slová „vo výške 0,50 

Eur/deň“. 

8. V § 21 ods. 4 sa za slovami „sociálnej služby“ vypúšťajú slová „uzatvorená podľa § 74 

zákona o sociálnych službách“. 

 

Čl. II. 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.  

 

 

Ing. Ján Hrčka 

      Starosta 

 


