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N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
A.  s c h v a ľ u j e 
 
s účinnosťou od 15. mája 2009 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. .../2009 z ... apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008,  
 
B.  ž i a d a 
 
starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, aby  rozhodnutím určil aktuálnu výšku úhrad pre 
rok 2009 podľa všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady 
a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2008 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. ... /2009,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Dôvodová správa 
 
Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.71/2008 z 24. júna 2008 bolo 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.6/2008, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 
úhrady za sociálne služby (ďalej len „VZN č.6/2008“).  
V §16 ods.6 VZN č.6/2008 bol stanovený termín prehodnocovania výšky úhrad k termínu 15.7. bežného 
roka, pričom sme vychádzali z predchádzajúcej praxe zvyšovania dôchodkov vždy k 1.7. bežného roka. Od 
prijatia VZN č.6/2008  nastali nasledovné závažné zmeny; 

1) Zrušenie Domova pre osamelých rodičov a schválenie návrhu na rozšírenie partnerstva a 
spolupráce s MAJÁK NÁDEJE, n.o. k 1.11.2008 uznesením č.96/2008 z 19.9.2008 (sociálne 
služby upravené vo VZN č.6/2008 sa týkajú opatrovateľskej služby, zariadení opatrovateľskej 
služby (ďalej len „ZOS“) a domova dôchodcov (ďalej len „DD“),  

      (potreba aktualizácie VZN) 
2) Zmena meny v Slovenskej republike bola zavedená k 1. januáru 2009  
      (potreba prehľadného duálneho zobrazovania aktuálnej výšky úhrad v EUR a v Sk) 
3) Dôchodky boli zvýšené k 1. januáru 2009 (potreba úpravy úhrad) 
4) Zákon  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“) nadobudol účinnosť 1. januára 2009 

      (potreba aplikácie zákona)      
5) Kompetencie a pôsobnosť mestských častí podľa zákona o sociálnych službách nie sú doteraz 

upravené v Štatúte hl.m.SR Bratislavy.  
 
Všetky tieto zmeny majú priamy vplyv na aplikáciu a účinnosť VZN č.6/2008 a vyžadujú si prepracovanie 
celého VZN, čo nie je zatiaľ možné urobiť komplexne, vzhľadom na nejasnosť právneho stavu 
upravujúceho podmienky poskytovania sociálnych služieb v samospráve mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a teda aj v Seniorcentre Staré Mesto (ktorého činnosti sa prakticky týka celé VZN).  Preto 
navrhujeme nasledovný postup ; 

1) Zaviesť čiastkovú zmenu pre úpravu úhrad v súčasných podmienkach poskytovania sociálnych 
služieb v Seniorcentre Staré Mesto v predkladanom návrhu Všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č.  .../2009 z .... apríla 2009, ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a o 
spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008. Predmetom čiastkovej zmeny VZN č.6/2008 je;  
a) zmena termínu prehodnocovania a následnej úpravy výšky úhrad za poskytované služby 

v závislosti od úpravy dôchodkov a od určenia miery inflácie meranej indexom 
spotrebiteľských cien dosiahnutej za bežný rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom, 

b) rozlišovanie rozsahu  poskytovaných služieb pri úprave úhrad podľa ods.a) na troch úrovniach 
podľa potrieb a odkázanosti občanov, t.j.: najväčšiu potrebu a odkázanosť majú obyvatelia 
pobytových zariadení DD a ZOS, kde navrhujeme vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb 
úpravu  úhrad podľa úpravy ich dôchodkov, pre klientov ambulantného zariadenia - denného 
centra - navrhujeme  úpravu úhrad podľa miery inflácie a pre občanov opatrovaných 
v domácnosti platí osobitná príloha 1 VZN č.6/2008 (bez zmeny, pre týchto klientov je inflácia 
prenesená do úpravy ceny za stravu).  

 



2) Predložiť nové VZN upravujúce podmienky poskytovania sociálnych služieb v Seniorcentre Staré 
Mesto následne po nadobudnutí účinnosti právnych zmien týkajúcich sa zákona o sociálnych 
službách upravených v Štatúte hl.m.SR Bratislavy. 

 
Prehľad o úprave úhrad za sociálne služby poskytované v zariadeniach Seniorcentra  Staré Mesto  
 
                                                                                                                                              
tab.1. 

Domov dôchodcov 
 

Úhrady  2009 Mesačná úhrada Zvýšenie + 6,95% Rozdiel 
EUR 17.747,01 18.980,43 +1.233,42 
Sk 534.646,42  571.804,43 +37.158,01  

 
Zariadenia opatrovateľskej služby 

 
Úhrady  Mesačná úhrada Zvýšenie + 6,95% Rozdiel 

EUR 8.065,82 8.626,39 +560,57 
Sk 242.990,89 259.878,75 +16.887,73 

 
Denný stacionár 

 
Úhrady  Mesačná úhrada  Zvýšenie + 4,6% Rozdiel 

EUR 409,15 427,97 +18,82 
Sk 12.326,05 12.893,05 +566,97 

 
SPOLU : DD + ZOS + DS 

 
Úhrady  Mesačná úhrada  Zvýšenie  Rozdiel 

EUR 26.221,98 28.034,79 +1.812,81 
Sk 789.963,36 844.576,08 +54.612,71 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 

č.  .../2009  
z .... apríla 2009 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. 10/2004 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto sa podľa § 11 ods. 5 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave, Čl.32 ods. 10 písm.a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
                                                                     

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 o bližších 
podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 
platenia úhrady za sociálne služby v znení všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008 sa mení a dopĺňa takto: 
 
                                                                        Čl. 1 

 
V § 16 ods. 6 sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza sa textom, ktorý znie: „Poskytovateľ 
sociálnej služby prehodnotí výšku úhrad vždy  do 30 dní odo dňa, kedy došlo ku zmene výšky 
úhrad podľa ods.7“.  

 
                                                            Čl. 2 
 

V § 16 ods. 7  písm.a) sa vypúšťajú slová „s výnimkou úhrad určených v prílohe 1 tohto 
nariadenia“ a nahrádzajú sa slovami „ v pobytových zariadeniach Seniorcentra Staré Mesto“. 
 
                                                                     Čl. 3 
 
v §16 ods. 7 písm. b) sa na konci vety dopĺňajú slová „s výnimkou úhrad určených v prílohe 1 
tohto nariadenia“. 
                                                                     Čl. 4 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2009. 

 
 
 

Ing.arch.  Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 



Starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto vyhlasuje 

úplne znenie 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

č.  10/2004 zo 14. decembra 2004 
o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady,  

výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
v znení  

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
č. 6/2008 z 24. júna 2008  

a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
č. ....../2009 z 28. apríla 2009 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto podľa § 11 ods. 5 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, 
položiek č. 10 a 11 prílohy č. 1 a Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a § 71 
ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 4 písm. c) a i) a ods. 5 písm. a) zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 
pomoci v znení neskorších predpisov ustanovuje:  

Prvá časť 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§  1 

Predmet úpravy 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie”) upravuje: 
  

a)  podrobnosti o  
1.  stravovaní v zariadeniach sociálnych služieb Seniorcentra Staré Mesto, v domove pre 

osamelých rodičov a v ďalších zariadeniach sociálnych služieb poskytujúcich stravovanie 
v pôsobnosti  mestskej časti Bratislava - Staré Mesto  vrátane spôsobu zabezpečovania 
stravovania,      

2.  poskytovaní starostlivosti  v zariadeniach sociálnych služieb,       
3.  príslušenstve obytnej miestnosti, o prevádzkovom zariadení obytnej miestnosti 

a príslušenstva obytnej miestnosti, o vybavení obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej 
miestnosti a spoločných priestorov, o spoločných priestoroch a o vecných plneniach 
spojených s bývaním v zariadení sociálnych služieb, 

 

b) výšku stravnej jednotky, 
 

c)   spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za  
 1.  stravovanie1), 
 2.  bývanie2), 
 3.  zaopatrenie3), 
 4.  ďalšiu starostlivosť, 
 5.  opatrovateľskú službu4), 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



1)   § 20 ods. 4 až 6 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. 
2)   § 20 ods. 8 zákona č. 195/1998 Z.z. 
3)   § 20 ods. 9 zákona č. 195/1998 Z.z. 
4)   § 15 zákona 195/1998 Z.z.  
5)   
d)  spôsob určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti alebo 

pracovnej terapie v zariadení sociálnych služieb 5). 

Druhá časť 

PODROBNOSTI O STRAVOVANÍ A VÝŠKA STRAVNEJ JEDNOTKY 

 
§  2 

Poskytovanie stravovania 
 
     (1)  Stravovanie v zariadení sociálnych služieb možno poskytovať aj občanom, 
a)  ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba , 
b)  pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie6), 
c)  ak to ustanovujú osobitné predpisy7). 
 
 (2) Stravovanie sa zabezpečuje 
a)  prípravou stravy v stravovacej prevádzke zariadenia sociálnych služieb, 
b)  odberom stravy  

1. z iného zariadenia sociálnych služieb,  
2. od iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať  

alebo sprostredkovať stravovacie služby ( ďalej len ,,iné právnické osoby alebo  
fyzické osoby”),  

c) stravovaním u iných právnických alebo fyzických osôb. 
 

     (3) Odber stravy z jedného zariadenia sociálnych služieb do iného zariadenia sociálnych služieb 
alebo odber stravy zo zariadenia sociálnych služieb pre občanov uvedených v odseku 1možno 
dohodnúť len pri dostatočnej prevádzkovej kapacite a primeranej  vybavenosti  
stravovacej prevádzky zariadenia sociálnych služieb, z ktorého sa odber stravy  
zabezpečuje. Odberom stravy zo zariadenia sociálnych služieb sa nesmie zhoršiť úroveň  
stravovania občanov, ktorým sa poskytuje starostlivosť v tomto zariadení sociálnych  
služieb. 
 
    (4) Odber  stravy  od  iných  právnických  alebo  fyzických  osôb  do  Seniorcentra Staré Mesto 
sa zabezpečuje na základe písomnej dohody, v ktorej sa upravia najmä podmienky odberu stravy 
a cena za odber stravy. 

 
§ 3 

 
    (1)   Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka zostaveného na každý druh podávanej stravy. 
Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená štatutárnym orgánom zariadenia sociálnych 
služieb, jej členom je aj lekár alebo stredný zdravotnícky pracovník a zástupca občanov, ktorým 
sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



5) § 19 zákona č. 195/1998 Z.z. 
6)    § 16 zákona č. 195/1998 Z.z.  
7)   Napríklad  § 152 Zákonníka  práce,  § 9 zákona Národnej rady SR č. 207/1995 Z.z. o civilnej službe  

a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 83/1991 
Zb. o pôsobnosti orgánov SR pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona 
Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

   
 (2)   Rozdiely v stravných jednotkách sa vyrovnávajú ku koncu štvrťroka tak, aby stravná        
jednotka bola v priemere za deň dodržaná. 
 

(3)   Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. 
 
 

§ 4 

Výška stravnej jednotky 
 
   (1)  Ak toto nariadenie neustanovuje inak, stravná jednotka pre občana, ktorému sa poskytuje 
starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál 
zodpovedajúcim celodennému stravovaniu8) , je pri poskytovaní stravy na deň na občana vo veku 
nad 17 rokov  132,25 Sk až 155,25 Sk. 
 
   (2)  Výšku stravnej jednotky z rozpätia ustanoveného v odseku 1 určuje štatutárny orgán 
zariadenia sociálnych služieb. 
 
   (3)   Stravná jednotka  určená štatutárnym orgánom zariadenia sociálnych služieb sa zvyšuje o 
25% na deň na občana, ktorému sa poskytuje diabetická, bielkovinová, výživná, alebo špeciálna 
diéta. 
 

(4)   Stravná jednotka určená podľa odsekov 1 až 3 sa zaokrúhľuje na koruny nahor. 
 

   (5)   Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní starostlivosti v domove dôchodcov 
a zariadení opatrovateľskej služby celoročne s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim  
celodennému stravovaniu sa zvyšuje o 260 Sk na kalendárny rok na občana na prilepšenie stravy 
počas sviatkov. 
 
 

§ 5 
 
   (1)   Na účely určenia stravnej jednotky na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť 
v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál 
nezodpovedajúcim celodennému stravovaniu, alebo denne a na účely určenia úhrady za 
stravovanie sa počíta: 

 
a)  pri racionálnej strave, šetriacej a neslanej diéte na raňajky 12%, na desiatu 9%, na obed  
     40%, na olovrant 9%, na večeru 30%, 

 



b) pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na raňajky 11%, na desiatu 8%, na 
obed 40%, na olovrant 8%, na večeru 27% a na druhú večeru 6%.       

 
   (2)  Stravná jednotka na deň na občana, ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení     
sociálnych služieb celoročne, týždenne alebo denne, sa určí podľa § 4 v percentuálnom podiele, 
ktorý je ustanovený v odseku 1 na základe počtu odoberaných jedál podľa    
osobitného predpisu8). 
 

(3)   Na účely zaokrúhlenia stravnej jednotky sa použije § 4 ods. 4 rovnako. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8)  § 20 ods. 5 zákona č. 195/1998 Z.z. 

§ 6 
 

Ak sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb celoročne alebo týždenne 
a stravovanie je súčasťou poskytovania nevyhnutnej starostlivosti, poskytuje sa mu celodenné 
stravovanie8) alebo aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno jedlo je obed. 
 
 

Tretia časť 
 

PODROBNOSTI O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI 

V DOMOVE DÔCHODCOV A ZARIADEDNÍ OPATROVATE ĽSKEJ SLUŽBY 
SENIORCENTRA STARÉ MESTO  

      
 

§  7 

Osobné vybavenie 
 
   (1)  Za osobné vybavenie občana sa považuje osobné šatstvo, osobná obuv a hygienické  
potreby. 
 

   (2)  Osobné vybavenie poskytuje domov dôchodcov občanovi, ak sa starostlivosť v domove 
dôchodcov poskytuje celoročne a občan nemá vybavenie z dôvodu, že si ho nemôže sám ani 
s pomocou rodiny zabezpečiť svojím príjmom zo svojho majetku, a to s prihliadnutím na potreby 
občana, jeho zdravotný stav a účasť na pracovnej terapii. Rozsah osobného vybavenia určí 
štatutárny orgán Seniorcentra Staré Mesto. 
  

(3)  Osobné vybavenie, ktoré sa poskytuje občanovi, eviduje sa v osobnej karte občana. 
 
 

§  8 
Úschova cenných vecí 

 
   (1) Domov dôchodcov a zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej len „DD a ZOS“) prevezme 
od občana do úschovy cenné veci9), vrátane vkladných knižiek a peňažnej hotovosti, ktorý o ich 



úschovu požiada pri nástupe do tohto  zariadenia sociálnych služieb alebo počas starostlivosti 
v ňom, na základe zmluvy o úschove10). DD a ZOS vedie evidenciu uzavretých zmlúv o úschove. 
 
    (2) Cenné veci občana, ktorý nemá spôsobilosť na právne úkony, prevezme do úschovy podľa 
odseku 1 DD a ZOS na žiadosť zákonného zástupcu občana. Bez žiadosti zákonného zástupcu 
a bez uzavretia zmluvy o úschove  môže domov dôchodcov  prevziať cenné  veci  do úschovy len 
na nevyhnutný čas, len ak hrozí nebezpečenstvo poškodenia, zničenia alebo straty týchto cenných 
vecí, bez zbytočného odkladu o tom upovedomí zákonného zástupcu tohto občana.  
 
   (3)  Cenné veci prevzaté do úschovy sa označia tak, aby sa vylúčila ich zámena. 
 
   (4)  DD a ZOS vedie evidenciu cenných vecí prevzatých do úschovy v osobnej karte občana.         
 

(5) DD a ZOS raz za štvrťrok vykoná inventarizáciu cenných vecí prevzatých do úschovy. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  9)    § 24 ods.2 písm. e) zákona č.195/1998 Z.z.  
10)   § 747 až 753 Občianskeho zákonníka. 

Štvrtá časť 
 

SPÔSOB  URČENIA ÚHRADY A VÝŠKA ÚHRADY 
 

§  9 

Výška úhrady za stravovanie 
 
   (1)  Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb na deň na občana sa určí pri 
starostlivosti, ktorá sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál 
zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, vo výške stravnej jednotky na deň na občana podľa § 
4 ods. 1 až 4. 
 
   (2)  Výška úhrady za stravovanie v zariadení sociálnych služieb sa určí pri starostlivosti, ktorá 
sa poskytuje celoročne alebo týždenne s počtom odoberaných jedál nezodpovedajúcim  
celodennému stravovaniu alebo denne, vo výške, ktorá zodpovedá stravnej jednotke na  
deň na občana podľa § 4 ods. 1 až 4 v percentuálnom podiele určenom podľa § 5 na  
základe počtu odoberaných jedál 8). 
 

   (3)  Pri odbere stravy od iných právnických alebo fyzických osôb a pri zabezpečovaní  
stravovania u iných právnických alebo fyzických osôb, výška úhrady za stravovanie v zariadení 
sociálnych služieb na deň na občana sa určí podľa odsekov 1 a 2. 
 
   (4)   Výška úhrady za stravovanie pre občanov uvedených v § 2 ods.1 sa rovná výške ceny 
jedla. 
 

§ 10 

Výška úhrady za bývanie 



 
   (1)   Na účely určenia úhrady za bývanie v zariadení sociálnych služieb sa považuje za: 
 
a)  príslušenstvo obytnej miestnosti predsieň, kuchyňa alebo kuchynský kút, komora, WC, 

kúpeľňa, kúpeľňový kút alebo sprchovací kút, ak sú súčasťou obytnej miestnosti alebo ak sú 
k nej priamo priľahlé, 

b)  prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti, najmä rozvod 
elektrickej energie, rozvod vody, rozvod plynu, odvádzanie odpadových vôd a hygienické 
zariadenie, 

c)  vybavenie obytnej miestnosti, najmä lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo a záclona alebo 
žalúzie, 

d)  vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti, najmä svietidlo, chladnička, kuchynský sporák, 
alebo dvojplatnička, kuchynská linka, zásobárňová skrinka, zrkadlo, umývadlo, záchodová 
misa a kúpacia vaňa, 

e)  spoločné priestory, najmä spoločenská miestnosť, jedáleň, chodba, schodište, pivnica, práčovňa 
a kotolňa, 

f)  vybavenie spoločných priestorov, najmä svietidlo, stôl, stolička, záclona a práčka, 
g)  vecné plnenia spojené s bývaním, najmä vykurovanie, dodávka teplej vody, upratovanie 

spoločných priestorov, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu, dodávka 
vody, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie, kontrola a čistenie komína, odvoz odpadu, 
odvoz splaškov a čistenie žúmp a vybavenie zariadenia sociálnych služieb spoločnou televíznou 
anténou a rozhlasovou anténou.             

 
   (2)  Výška úhrady za bývanie v zariadení sociálnych služieb na deň na občana sa určí, ak toto 
nariadenie neustanovuje inak, ako súčin dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy 
obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej 
miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré občan užíva. 
 

   (3) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva 
obytnej miestnosti je 4,60 Sk. V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy 
obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti, spoločných priestorov, prevádzkového 
zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej 
miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov a vecné plnenia spojené 
s bývaním.     
 

   (4)  Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť 
podlahovej plochy obytnej miestnosti sa vydelí počtom  občanov, ktorí túto podlahovú plochu 
obytnej miestnosti užívajú.  
 

   (5)   Veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí 
tak, že veľkosť podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom občanov, 
ktorí túto plochu príslušenstva obytnej miestnosti užívajú.          

 

   (6)   Úhrada za bývanie určená podľa odseku 2 sa zvyšuje na deň na občana o   
a)  13,20 Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jeden občan a ak na jedného občana 

pripadá viac ako 8 m2  podlahovej plochy v obytnej miestnosti, 
b)  8,- Sk, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dvaja občania a ak na jedného občana 

pripadá viac ako 8 m2  podlahovej plochy v obytnej miestnosti, 
c)  19,10 Sk, ak na jedného občana pripadá viac ako 16 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti, 



Ustanovenie tohoto odseku sa nevzťahuje na občana, ak sa jedná o priechodnú obytnú   
miestnosť. 
 

   (7) Na určenie výšky úhrady za bývanie v domove pre osamelých rodičov  sa odseky 3) a 6) 
nevzťahujú. 
 

   (8) Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti   
a príslušenstva obytnej miestnosti v domove pre osamelých rodičov sa určuje zo sumy  bežných 
výdavkov na prevádzku tohoto zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok.  
 
       V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky: 
a) za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti,  
b) za užívanie príslušenstva obytnej miestnosti,  
a)    za užívanie vybavenia obytnej  miestnosti,  
b)    za užívanie spoločných priestorov,  
c)    za vecné plnenia spojené s bývaním. 

 
 

§  11 

Výška úhrady za zaopatrenie 
 

   (1)  Výška úhrady za zaopatrenie, ktoré sa poskytuje v zariadeniach sociálnych služieb na deň 
na občana je pri starostlivosti, pokiaľ toto nariadenie neustanovuje inak, ktorá sa poskytuje:  
 

a)  pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej    
       osoby pri bežných úkonoch osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní  
       a vyzliekaní, alebo pri čiastočnej bezvládnosti občana                                          
       1.       celoročne                                                                  46,30 Sk 
       2.       týždenne                                                                   46,30 Sk                                     

 3.       denne                                                                        39,70 Sk                  
                    

b) pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje okrem  
      pomoci uvedenej v bode a) pomoc inej osoby pri presune na vozík, na lôžko a pomoc pri  
      použití WC alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami  
      a poruchami správania, alebo pri prevažnej bezvládnosti občana                         

1. celoročne                                                                59,70 Sk                            
2. týždenne                                                                 59,70 Sk, 
3. denne                                                                      46,30 Sk                                      

 
c)  pri nepriaznivom zdravotnom stave občana, v ktorého dôsledku potrebuje pomoc inej  
      osoby na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov11) a je spravidla odkázaný na  
      pobyt na lôžku, alebo sústavný dohľad u občanov s ťažkými duševnými poruchami  
      a poruchami správania, alebo pri úplnej bezvládnosti občana                              

1. celoročne                                                                86,30 Sk                                        
2. týždenne                                                                 86,30 Sk                                        
3. denne                                                                      80,50 Sk                                                                               

 



d)  výška úhrady za zaopatrenie je pre ostatných občanov na deň na občana pri starostlivosti  
      v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje celoročne,  týždenne a denne                                                                                          
      33,40 Sk.       
     
  

§  12 

Výška úhrady za ďalšiu starostlivosť 
 
Výška úhrady v zariadení sociálnych služieb za ďalšiu starostlivosť, ktorou je záujmová činnosť, 
kultúrna činnosť a rehabilitačná činnosť pokiaľ nie je hradená podľa osobitného predpisu12)  je na 
občana na deň  12,40 Sk.  
 
 

§  13 

Spôsob určenia úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrenie 
 
   (1)  Úhrada za stravovanie v kalendárnom mesiaci na občana sa určuje pri starostlivosti    
v zariadení sociálnych služieb, ktorá sa poskytuje 
a) celoročne – ako 30-násobok výšky za stravovanie podľa § 9, 
b) týždenne alebo denne – ako 22-násobok výšky úhrady za stravovanie podľa § 9. 
 

(2)    Na  určene  úhrady  za  bývanie  a  zaopatrenie v  kalendárnom  mesiaci  na  občana pri  
starostlivosti  v zariadení  sociálnych  služieb,  ktorá  sa  poskytuje  celoročne, týždenne           
alebo denne, použije sa ustanovenie odseku 1 primerane. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
11)  Príloha č. 1 zákona č. 195/1998 Z.z. 
12) Zákon  č. 576/2004  Z.z. o zdravotnej starostlivosti. 
 
   (3)   Úhrada   za   starostlivosť   v  zariadení  sociálnych  služieb   v  kalendárnom  mesiaci    
na občana sa určí ako súčet úhrady za stravovanie, bývanie a zaopatrovanie   
v kalendárnom  mesiaci na občana, ak toto nariadenie neustanovuje inak.  
 
   (4)   Celková úhrada sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.  
 
   (5) Občan za dni prerušenia poskytovania starostlivosti v DD a ZOS13)  a za dni poskytovania 
ústavnej zdravotnej starostlivosti  uhrádza  na  deň  pri starostlivosti v zariadení sociálnych služieb 
poskytovanej celoročne a týždenne úhradu za bývanie určenú podľa § 10 v plnej výške a 50% 
úhrady za zaopatrenie určenej podľa § 11. 
 
   (6) Úhradu za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb uhrádza občan za kalendárny  
mesiac, v ktorom sa občanovi starostlivosť v zariadení sociálnych služieb poskytuje,  
najneskôr v posledný  deň  kalendárneho mesiaca.  Pri nástupe do  zariadenia  sociálnych služieb 
počas kalendárneho mesiaca uhrádza občan za tento mesiac odo dňa nástupu do zariadenia 
sociálnych služieb podľa počtu dní, počas ktorých sa občanovi poskytuje starostlivosť v zariadení 
sociálnych služieb, do konca kalendárneho mesiaca. 
 



   (7)   Občanovi sa vráti pomerná časť zo zaplatenej úhrady za dni prerušenia poskytovania  
starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a za dni poskytovania starostlivosti         
v zdravotníckom zariadení podľa odseku 5 a 6 najneskôr v nasledujúcom  
kalendárnom mesiaci. 
 
   (8) Ak u občana došlo k prerušeniu poskytovania starostlivosti v zariadení sociálnych služieb  
bez oznámenia o prerušení poskytovania starostlivosti, zaplatená úhrada za  
starostlivosť v zariadení sociálnych  služieb sa nevracia.       
 
 

Piata časť 
 

SPÔSOB URČENIA ÚHRADY 
A VÝŠKA ÚHRADY ZA OPATROVATEĽSKÚ SLUŽBU 

                                  
§  14 

 
   (1) Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu 
poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia 
kontaktu so spoločenským prostredím,  výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú 
prácu v domácnosti, za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím a počtu kalendárnych 
dni  v mesiaci,  počas ktorých sa tieto úkony poskytujú.  
 
   (2)   Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a 
zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby 
je uvedená v prílohe č.1. 
 
 
 
--------------------------- 
13) § 95 ods. 1 zákona č. 195/1998 Z.z.   
 

Šiesta časť 
 

Spôsob určenia výšky odmeny za zhotovenie hnuteľnej vEci          
 v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie 

V ZARIADENIACh Sociálnych služieb Seniorcentra Staré Mesto 

 
§  15 

 

Výšku odmeny za zhotovenie hnuteľnej veci v rámci záujmovej činnosti alebo pracovnej terapie 
určuje štatutárny orgán Seniorcentra Staré Mesto, ako 50% rozdielu medzi zaplatenou cenou 
hnuteľnej veci podľa osobitného predpisu14)  a súčtom nákladov na obstaranie zodpovedajúceho 
množstva priameho materiálu a technologicky nevyhnutných ostatných priamych a nepriamych 
nákladov na zhotovenie hnuteľnej veci. 



 
 

Siedma časť 
 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

§  16 
 

   ( 1)   O poskytovaní opatrovateľskej, prepravnej služby a služby v domove pre osamelých 
rodičov a o úhrade za tieto služby rozhoduje starosta. O poskytovaní služieb v DD a ZOS 
a o úhrade za tieto služby rozhoduje štatutárny orgán Seniorcentra Staré Mesto. 
 

(2)   Výška úhrady za bývanie v Domove pre osamelých rodičov sa znižuje 
a) o 60% pre občana SR s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto15) 
b) o 55% pre ostatných občanov a účastníkov právnych vzťahov sociálnej pomoci podľa 

osobitného predpisu16). 
 

(3) Pri určení výšky úhrady za starostlivosť v jednotlivých zariadeniach sa prihliada na príjem 
občana podľa osobitného predpisu17) . 

 
   (4) Občan, ktorému sa poskytuje sociálna služba, je povinný ohlásiť mestskej časti Bratislava –  
Staré Mesto alebo príslušnému zariadeniu sociálnych služieb /ďalej len poskytovateľ/ písomne do 
8-mich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na sociálnu službu 
a jej úhradu.  
 
   (5) Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnutú sociálnu službu neoznámi    
v stanovenej lehote v odseku 6 rozhodujúce skutočnosti pre poskytovanie sociálnej     
služby a výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu, poskytovateľ rozhodne  
o povinnosti občana platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu v celom rozsahu. 
 

(6) Poskytovateľ sociálnej služby prehodnotí výšku úhrad vždy do 30 dní odo dňa, kedy došlo 
ku zmene výšky úhrad podľa odseku 7. 

--------------------- 
14)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/ 1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 520/2003  

  Z.z. 
15)  § 1 ods.2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších  

  predpisov. 
16)   § 4  písm. b) zákona  č. 195/1998 Z.z.  
17)    § 44 zákona  č. 195/1998 Z.z.   
 
   (7) Zvyšovanie úhrad za poskytované služby bude závislé od: 
 

a) zvýšenia dôchodkov pre poberateľov dávok dôchodkového poistenia v pobytových 
zariadeniach Seniorcentra Staré Mesto, 

b) miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien dosiahnutej za daný rok v porovnaní 
s predchádzajúcim rokom s výnimkou úhrad určených v prílohe 1 tohto nariadenia. 

 
   (8) Starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto každoročne rozhodnutím určí aktuálnu výšku 
úhrad podľa odseku 7 tohto nariadenia. 
 



 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 
§  17 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.januára 2005.                 
 

                                                                          
 
 
       
 
 
                                                                                         Ing. arch. Andrej Petrek 
                                                                                           starosta mestskej časti    
                  Bratislava – Staré Mesto  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 10/2004 bolo schválené 
miestnym zastupiteľstvom dňa 14. decembra 2004 uznesením č. 156/2008 a nadobudlo účinnosť 
1. januára 2005. 
 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 6/2008 bolo schválené 
miestnym zastupiteľstvom dňa 24. júna 2008 uznesením č. 71/2008 a nadobudlo účinnosť 
15.júla 2008. 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ... /2009 bolo schválené 
miestnym zastupiteľstvom dňa 28. apríla 2009 uznesením č. .../2009 a nadobudlo účinnosť 
15.mája 2009. 
 
 
 

Príloha č.1  k VZN č. 10/2004 
v znení VZN č.6/2008 
v znení VZN č.../2009 

 
 
 
 
 



Výška úhrady  

za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenie 

kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby 

 
 
(1)  Nevyhnutné životné úkony 

a)   bežné úkony osobitnej hygieny vrátane holenia,  
  pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík 
  a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC                    15,- Sk/deň 

      b)  kúpanie vrátane umytia vlasov                                                         25,- Sk/deň 
      c)  donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla,      
            pomoc pri podávaní jedla a pri pití                                                      15,- Sk/deň 
      d)  dohľad vrátane vychádzky                                                                 25,- Sk/hod.   
 
(2)  Nevyhnutné práce v domácnosti 

a)   donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, 
  donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie      20,- Sk/deň 

b)   nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti  
        súvisiace s prevádzkou domácnosti                                                 20,- Sk/deň     
  c)   týždenný nákup                                                                          30,- Sk/nákup 
  d) domácnosť – bežné upratovanie   50,- Sk/deň/izba 
  e)   príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne  

  olovrantu alebo večere                                                                    20,- Sk/deň 
       f)   pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne  

 a ostatnej bielizne                                                                              20,- Sk/hod. 
 
(3)  Zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím: 
       a)   sprievodom      
         1.  na lekárske vyšetrenie, zabezpečenie predpísaných liekov     35,- Sk/ hod. 
         2.  na vybavenie úradných záležitostí                                     25,- Sk/hod. 
         3.  do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania                 25,- Sk/hod. 
         4.   na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia  

                a na iné verejné podujatia                                                           25,- Sk/hod.   
 b)   tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby 

         1.   pri lekárskom vyšetrení                                                   neuhrádza sa 
        2.  pri vybavovaní  úradných záležitostí                                neuhrádza sa 

 
(4)  Úhrada za 1 km prepravnej vzdialenosti                                            10,- Sk 
 
 
 


