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na zasadnutie miestnej rady       dňa 12.3.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 19.3.2013 

 
 

N á v r h 
všeobecne záväzného nariadenia č…/2013 o výške úhrad, spôsobe určenia platenia úhrad 

za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi 
     ___________________________________________________________ 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky mestskej 
časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať  návrh 
všeobecne záväzného  nariadenia 
o výške úhrad, spôsobe určenia platenia 
úhrad za poskytovanie sociálnej služby 
na podporu rodiny s deťmi  
  

Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr.Viera Jašková  - v materiáli 
 vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 a riaditeľka Seniorcentra SM  
       
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  

 
Mgr. Viera Jašková 
vedúca oddelenia sociálnych 
vecí a riaditeľka Seniorcentra SM 

  
- návrh uznesenia 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 
- dôvodová správa 

  



 
Návrh uznesenia  
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ..... /2013 
o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
na podporu rodiny s deťmi s účinnosťou od 5.apríla 2013. 
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Dôvodová správa 
 
 
 
           Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto obdržal dňa 17.1.2013 podnet 
žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, ktorým sa narodili troji čky. 
Na základe tohto podnetu pripravil návrh nového všeobecne záväzného nariadenia na podporu 
rodiny s deťmi.  

Obsahom všeobecne záväzného nariadenia je sociálna služba  na podporu rodiny 
s deťmi a podporu zosúladenia rodinného života a pracovného života. 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 (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon“)  a podľa článku 32 ods. 10, písm. e bod 5 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v znení dodatkov č. 1 až 6 zo dňa 15. 2. 2012, občan má právo na poskytovanie sociálnej 
služby (§ 6 ods. 2 zákona),  ktorou je pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa (§ 12 ods. 1, 
písm. b, bod 1  zákona) formou terénnej sociálnej  služby. 

Služba sa poskytuje rodičovi, ak nemôže sám, alebo s pomocou rodiny zabezpečiť 
riadnu starostlivosť o dieťa (§ 31 ods. 1 zákona), napríklad aj z dôvodu, ktorým je  narodenie 
najmenej troch detí súčasne (§ 31 ods. 4 písm. c zákona). Za pomoc sa považujú najmä bežné 
úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, stravovania, obliekania 
a vyzliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa (§ 31 ods. 3 
zákona).  

V zmysle zákona obec poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie pomoci pri osobnej 
starostlivosti o dieťa (§ 80 písm. e bod 6 zákona).   

Uvádzaný zákon o sociálnych službách podmieňuje poskytovanie sociálnych služieb 
výlučne na základe zápisu do registra poskytovateľov (§ 62 a § 65 ods. 1 zákona). 

Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto nemá v súčasnosti registrovanú 
uvedenú sociálnu službu a nemá ani všeobecne záväzné nariadenie, ktorým by v súlade s § 72 
zákona určila sumu úhrady za sociálnu službu.  V zmysle § 72 a § 73 zákona je prijímateľ 
sociálnej služby povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa príjmu 
a majetku.  

Z tohto dôvodu Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto prostredníctvom 
Seniorcentra SM požiadal o rožšírenie registrácie na predmetnú sociálnu službu a zároveň 
pripravil návrh všeobecne záväzného nariadenia. 

 
 



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 
 

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. .../2013 

z 19.marca 2013 
o výške úhrad, spôsobe ur čenia platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služb y 

na podporu rodiny s de ťmi 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. p) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov,  § 31 zákona SNR 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 podľa článku 32 ods. 10, písm. e bod 5 Štatútu hlavného 
mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 6 zo dňa 15.02.2012 sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení:  
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie  

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ustanovuje výška úhrad, spôsob určenia 
a platenia úhrad za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa 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.  
 

§ 2 
Sociálna služba poskytovaná mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto 

 
Mestská časť Bratislava Staré-Mesto poskytuje sociálnu službu na podporu rodiny 
s deťmi a pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podporu zosúladenia rodinného 
života a pracovného života prostredníctvom rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré 
Mesto. 
   
 

§ 3 
Pomoc pri osobnej starostlivosti o die ťa 

 
 
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa je terénna sociálna služba poskytovaná 

rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,1 ak nemôže zabezpečiť sama alebo 
s pomocou rodiny riadnu starostlivosť o dieťa. 

                                                 
1 Zákon 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov 
§ 75 a 75a Občianskeho súdneho poriadku 



    
2. Podpora zosúladenia rodinného života a pracovného života je terénna sociálna služba 

poskytovaná rodičovi dieťaťa alebo inej fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do 
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, v čase prípravy na trh práce 
a v čase ďalších aktivít spojených so vstupom na trh práce.2 

3. Za pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa odseku 1 a 2 sa považujú najmä 
bežné úkony starostlivosti o dieťa alebo domácnosť, úkony osobnej hygieny, 
stravovania, obliekania, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie 
dieťaťa. 

4. Za dôvody, pre ktoré nemôže rodič dieťaťa alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, zabezpečiť sama 
alebo za pomoci príbuznej fyzickej osoby osobnú starostlivosť o dieťa, sa považujú 
najmä: choroba, úraz, kúpeľná liečba, úmrtie osoby, ktorá sa o dieťa stará, pôrod 
matky a narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac 
detí súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí.  

5. Ak sa pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa poskytovaná podľa odseku 1 poskytuje 
nepretržite, poskytuje sa sociálna pomoc najviac v rozsahu 30 dní.  

 
 

§ 4 
Podmienky poskytovania sociálnej služby na podporu rodiny s de ťmi 

 
1. Posudková činnosť za poskytovanie sociálnej služby na podporu rodiny s deťmi sa 

nevykonáva. 
2. Terénna sociálna služba na podporu rodiny s deťmi sa poskytuje fyzickej osobe na 

základe písomnej žiadosti. Podmienkou je, že fyzická osoba zabezpečuje deťom 
celodennú a riadnu starostlivosť a má trvalý pobyt v  mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. 
   

 
§ 5 

Výška úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytovan ú sociálnu službu na 
podporu rodiny s de ťmi 

 
 
1. Výška úhrady za sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi je stanovená v prílohe 

č. 1. 
 
 

§ 6 
Účinnos ť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 5. apríla 2013. 
 
 
 
 
 
                PhDr. Tatiana Rosová 
                                                                                                starostka mestskej časti  

                                                 
2 § 31 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov 



 
    Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Staré            
    Mesto č. 
 
 
 
 

     Výška úhrady za sociálnu službu na podporu rodiny s deťmi                      

    

     V pracovných dňoch pondelok – piatok od 7:00 hod. do 15:00 hod.       2,25 €/hodina 

     V pracovných dňoch pondelok – piatok od 15:00 hod. do 22:00 hod.     3,00 €/hodina 

     V pracovných dňoch pondelok – piatok od  22:00 hod. do 7:00 hod.      3,50 €/hodina 

     Počas víkendov a sviatkov (okrem vianočných sviatkov, Silvestra          3,50 €/hodina 

     a veľkonočných sviatkov) 

     Počas vianočných sviatkov, Silvestra a veľkonočných sviatkov              4,50 €/hodina  

 
 
       


