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Všeobecne záväzné nariadenie 

Bratislavského samosprávneho kraja 

 

č. 3/2019 

zo dňa 29. 03. 2019 

 

 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 ods.1 a § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona  č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a podľa § 81, § 72 ods.2 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“), vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

 

 Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 31/2009 zo dňa 
17. 06. 2009 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ktoré sú 
poskytované zariadeniami sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Bratislavského samosprávneho kraja, v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
Bratislavského samosprávneho kraja č. 35/2010 zo dňa 23. 07. 2010, Všeobecne 
záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 39/2010 zo dňa 
15. 12. 2010, Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 43/2011 zo dňa 24. 06. 2011 a Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 6/2014 zo dňa 20. 06. 2014, sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. § 2 ods. 1 znie: 
 

(1) Bratislavský samosprávny kraj (ďalej aj ako „BSK“) v rámci svojej pôsobnosti: 
a) zriaďuje, zakladá a kontroluje zariadenia sociálnych služieb: 

1. domov sociálnych služieb, 
2. špecializované zariadenie, 
3. rehabilitačné stredisko, 
4. zariadenie podporovaného bývania, 

b) zabezpečuje poskytovanie služby včasnej intervencie. 
 
2.  § 2 ods. 4 znie: 
 
„(4) V ZSS sa sociálne služby poskytujú ambulantnou formou, týždennou pobytovou formou 
a celoročnou pobytovou formou na čas určitý alebo čas neurčitý. Pri ambulantnej forme sa 
sociálne služby poskytujú v pracovných dňoch a v pracovnom čase, najmenej v rozsahu 

ôsmich hodín ambulantnej prevádzkyꓼ menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno 
dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby. Pri 
ambulantnej forme sa neposkytuje bývanie. Pri týždennej pobytovej forme sa neposkytujú 
sociálne služby počas sobôt  a nedieľ, štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja. Po 
vzájomnej dohode prijímateľa sociálnej služby (ďalej len „prijímateľ“) a ZSS je možné 
poskytovať sociálne služby počas štátnych sviatkov a v dňoch pracovného pokoja, pokiaľ tieto 
nepredchádzajú bezprostredne sobote alebo nenasledujú bezprostredne po nedeli. 
Sociálna služba včasnej intervencie sa poskytuje ambulantnou formou sociálnej služby, 
terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu alebo v kombinácii 
oboch foriem.  
 
 



3.  § 26 sa dopĺňa o nový ods. (4) a (5) v znení: 
 
(4) Prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba včasnej intervencie ambulantnou formou 
sociálnej služby, terénnou formou sociálnej služby alebo v kombinácii oboch foriem, neplatí 
úhradu  za poskytovanie odborných činností, ktorými sú špecializované sociálne poradenstvo, 
sociálna rehabilitácia a za vykonávanie odborných činností, ktorými sú stimulácia 
komplexného vývinu dieťaťa so zdravotným postihnutím a preventívna aktivita.  
 

(5) Prijímateľ, ktorému sa poskytuje sociálna služba včasnej intervencie ambulantnou formou 
sociálnej služby, platí úhradu za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním 
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.  
 
 
4. § 30 znie: 
 
 

§ 30 

Výška úhrady za ubytovanie a poskytovanie vecných plnení 
 

(1) Úhrada za ubytovanie zahŕňa časť bežných výdavkov za užívanie podlahovej plochy 
obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, 
prevádzkovanie zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za 
užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných 
priestorov a vecné plnenia spojené s ubytovaním podľa § 18 ods. (2) nariadenia. 
 

(2) Suma úhrady za bývanie na jeden deň na prijímateľa sa určí ako súčin násobku dennej 
sadzby úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 
obytnej miestnosti      a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej 
plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ užíva.  

 
(3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1m² podlahovej plochy obytnej miestnosti 

a príslušenstva obytnej miestnosti pri poskytovaní sociálnej služby pobytovou formou je 
0,20 €. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej 
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, 
príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a za prevádzkovanie zariadenia 
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti. 

 

(4) Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť 
podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú 
plochu obytnej miestnosti užívajú. Ak prijímateľ užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti, 
ktorá  je priechodná, veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú prijímateľ užíva, 
sa znižuje o 30%. Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú 
prijímateľ užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti 
sa vydelí počtom prijímateľov, ktorí túto podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti 
užívajú. 

 

(5) Mesačná suma úhrady za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 
obytnej miestnosti stanovená podľa ods. (2) až (4) je najviac 170 €. Uvedený limit sa 
nevzťahuje na ďalšie úhrady uvedené v ods. (6) až (9). 

 

(6) Prijímateľ okrem úhrady za bývanie určenej podľa ods. (2) až (5) uhrádza režijné náklady 
na ubytovanie (vecné plnenia spojené s ubytovaním) a úhradu za užívanie spoločných 
priestorov a za vecné plnenia spojené s ich užívaním. Denná sadzba úhrady za režijné 
náklady na ubytovanie (vecné plnenia spojené s ubytovaním)  je 0,07 €. Suma mesačnej 



úhrady za užívanie spoločných priestorov a za vecné plnenie spojené s ich užívaním je pri 
poskytovaní ambulantnej a pobytovej formy sociálnej služby vo výške 10 €.  

 

(7) Suma úhrady za bývanie, za režijné náklady na ubytovanie (vecné plnenia spojené 
s bývaním),  za užívanie spoločných priestorov a za vecné plnenie spojené s ich užívaním 
sa zvyšuje na deň na prijímateľa o: 
a) 0,30 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden prijímateľ, 
b) 0,20 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja prijímatelia, 
c) 0,10 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú traja prijímatelia, 
d) 0,73 €, ak na jedného prijímateľa pripadá viac ako 16 m2 podlahovej plochy obytnej 

miestnosti. 
 
(8) Úhrada za ubytovanie v ZSS, v ktorom sa poskytujú sociálne služby celoročnou 

pobytovou formou, určená podľa odsekov (2) až (7) sa znižuje na deň na prijímateľa 
o 0,27 €, ak je obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu 
elektrickej energie. 

 
(9) Ak podlahovú plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú viacerí prijímatelia a ak je 

obytná miestnosť vybavená meracím zariadením na meranie odberu elektrickej energie, 
úhrada za ubytovanie v ZSS, v ktorom sa poskytujú sociálne služby celoročnou pobytovou 
formou, určená podľa odsekov (2) až (7), sa znižuje na deň na prijímateľa o pomernú časť 
zo sumy ustanovenej v odseku (8) podľa počtu prijímateľov, ktorí užívajú podlahovú 
plochu príslušenstva obytnej miestnosti. 

 
 

5. V § 34 ods. 15 znie: 
 
 „ (15) Po zaplatení úhrady za ambulantnú sociálnu službu v zariadení bez poskytovania 
stravovania musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 
1,65 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným 
predpisom.14)““ 

 

   
6. § 38 sa vypúšťa. 
 

Čl. II 
 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie Bratislavského samosprávneho kraja č. 3/2019 bolo 
v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené 
Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29. 03. 2019. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
Bratislavského samosprávneho kraja a účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 
Bratislavského samosprávneho kraja. 
 

 
Bratislava dňa 29. 03. 2019 
                                                   

                                                                                                            

                                                                   Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

                                                                  predseda 

                                                                      Bratislavského samosprávneho kraja 
 


