Pripomienkové konanie
Mestská časť Bratislava-Petržalka pripravila 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 z 25.
septembra 2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o výške úhrady za sociálne služby
poskytované Strediskom sociálnych služieb Petržalka v znení neskorších predpisov
Fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej
forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na adresu: Stredisko sociálnych služieb
Petržalka, Mlynarovičova 23, 851 03 Bratislava; riaditelka@ssspetrzalka.sk alebo osobne
do zápisnice na Stredisku sociálnych služieb Petržalka.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to
doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť
zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety (názory, námety a odporúčania) nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Termín ukončenia pripomienkového konania: 21. 09.2019 o 14:00 hodine.

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,
VZN č. 6/2018 a VZN č. 6/2019
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, VZN č.
6/2018 a VZN č. 6/2019 sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 14 odsek 1 znie
„(1) Za stravnú jednotku poskytovanú v zariadení opatrovateľskej služby sa rozumie
celodenná strava, a to raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a v prípade diabetického
diétneho stravovania druhá večera.„
2. V § 14 odsek 2 písmeno a) znie
„a) odberom stravy raňajok, desiat, olovrantov a druhých večerí od iných právnických
osôb na základe písomnej dohody uzatvorenou Strediskom sociálnych služieb
Petržalka, v ktorej sú upravené podmienky odberu a cena za odber stravy.“
3. V §15 odsek 6 za slovo „úhradu“ vkladajú slová „za bývanie a zaopatrenie“
4. V §15 odsek 6 sa percento „50%“ nahrádza percentom „45%“
5. V §15 odsek 7 znie
„(7)Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
v hodnote 45% ekonomicky oprávnených nákladov je stanovená za bývanie
a zaopatrenie na: 17,30 Eur/deň ZOS Mlynarovičova a 16,75 Eur/deň ZOS
Vavilovova.“
6. V §15 odsek 9 znie „(9)Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v zariadení
opatrovateľskej služby v hodnote ekonomicky oprávnených nákladov je stanovená za
bývanie a zaopatrenie na: 38,50 EUR/deň ZOS Mlynarovičova a 37,20 Eur ZOS
Vavilovova.“
7. V§ 17 odsek 3 sa vypúšťajú písmena a) až c) a doterajšie písmena d až g) sa označujú
ako a) až d).
8. V §17 Tabuľka č. 6 znie:

Určená výška úhrad
Tabuľka č.6
Racionálna diéta

Diabetická diéta

Strava celkom

7,07 €

7,43 €

Raňajky

0,74 €

0,74 €

Desiata

0,40 €

0,40 €

Olovrant

0,48 €

0,48 €

Obed

3,05 €

3,05 €

Večera

2,40 €

2,40 €

Druhá večera

0,36 €

9. V § 20 odsek 2 sa vypúšťa písmeno c) doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako
písmená c) a d)
10. V § 20 odsek 3 sa za slovo „poskytuje“ vkladá slovo „spravidla“
11. V § 21 vrátane nadpisu znie:
„§21
Spôsob a výška úhrady za poskytovanú prepravnú službu
(1)Úhrada za prepravnú službu sa určí:
a) pevnou sumou v prípade určenia okruhu vzdialenosti v km od 0 do 30 km,
b) ako súčin dĺžky prepravnej vzdialenosti (počet km) a výšky úhrady za 1 km
prepravnej vzdialenosti nad 30 km.

Dĺžka prepravnej vzdialenosti jednotlivých okruhoch sa počíta zo stanovišťa na
Mlynarovičova 23 do nástupného miesta určeného klientom a následne do cieľového
miesta určeného klientom a späť. K úhrade za prepravu sa pripočíta stojné ako
násobok počtu hodín státia/čakania. Stojné sa platí za každú začatú hodinu.
1. Prijímateľ prepravnej služby je povinný uhradiť celkovú sumu úhrady priamou
platbou v hotovosti v deň uskutočnenia prepravy (ihneď po ukončení jazdy)
vodičovi vozidla prepravnej služby. Vodič vydá fyzickej osobe po ukončení
prepravy príjmový pokladničný doklad s celkovou sumou úhrady za prepravnú
službu.
2. Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje:
a) Cena úhrady okruhu vzdialenosti do 5 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20
ods.2, je 2,00 Eura
b) Cena úhrady okruhu vzdialenosti do 10 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20
ods.2, je 3,00 Eura
c) Cena úhrady okruhu vzdialenosti do 20 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20
ods.2, je 4,00 Eura
d) Cena úhrady okruhu vzdialenosti do 30 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20
ods.2, je 5,00 Eura
e) Cena úhrady nad 30 km pre fyzickú osobu uvedenú v § 20 ods.2 je 0,30 Eur
za každý začatý km prepravy
f) Cena úhrady pre sprevádzajúcu osoba prijímateľa prepravnej služby je
rovnaká ako pre prijímateľa sociálnej služby
g) Preprava sprevádzajúcej osoby prijímateľa prepravnej služby, ktorý je
držiteľom preukazu ZŤP so sprievodom je bezplatná
h) Stojné pre prijímateľa prepravnej služby je 1,50 EUR za každú začatú hodinu,
i) Stojné pre sprevádzajúcu osobu sa neúčtuje.
3. Podmienky poskytovania prepravnej služby, výšku a spôsob úhrady za prepravnú
službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Čl. II.
Účinnosť
Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2019.

Ing. Ján Hrčka
starosta

