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Návrh 
(po zapracovaní pripomienok ) 

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 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 
Podmienky poskytovania sociálnej služby na podporu rodiny s de ťmi 

 
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 na území  mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto. 

   
 



    
 
 
 

§ 4 
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. 
(2) Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu: 

a) prevodom na príjmový účet Seniorcentra Staré Mesto trvalým príkazom na úhradu 
v banke, 

b) prevodom na príjmový účet Seniorcentra Staré Mesto poštovou poukážkou. 
 
 

§ 5 
Účinnos ť 

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


