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N  á  v  r  h  
 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava- Staré Mesto č. ..../2012 o výške 

úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
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Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Krta Ján 
zástupca starostky 

 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 mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2012 o 
výške úhrad, spôsobe určenia a platenia 
úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 
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 Mgr. Marta Mikulková    - v materiáli 
 vedúca oddelenia sociálnych vecí 

Mgr. Viera Jašková 
riaditeľka Seniorcentra Staré Mesto 
 

   

 
                        
Spracovatelia:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Viera Jašková 
riaditeľka Seniorcentra Staré Mesto 
Mgr. Ján Komara 
oddelenie právne a správnych  
činností 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu  
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 
 

 



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. ..... /2012 o výške 
úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s účinnosťou od 01.07.2012.   
 
 



Dôvodová správa 
 
 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia o výške úhrad, spôsobe určenia        
 a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 

Predkladáme všeobecne záväzné nariadenie v súlade zo zákonom  č. 50/2012 Z. z, 
ktorým sa mení a dopĺňa  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. 

V súlade s platnou legislatívnou úpravou je obec povinná určiť vo všeobecne 
záväznom nariadení sumu úhrady podľa § 72 ods. 2 najneskôr do 30. júna 2012. Vzhľadom 
na 15-dňovú lehotu od prijatia do platnosti VZN je 22. máj termín spomedzi naplánovaných 
termínov rokovania miestneho zastupiteľstva pre mestskú časť Bratislava-Staré Mesto 
posledným možným na splnenie si tejto zákonnej povinnosti.  

Podľa uvádzanej zákonnej úpravy verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu 
úhrady za sociálnu službu v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce najviac vo výške 
ekonomicky oprávnených nákladov. Sumu úhrady za sociálnu službu určí obec vo 
všeobecne záväznom nariadení tak, aby suma úhrady za sociálnu službu bola najmenej 
vo výške 50% priemerných ekonomicky oprávnených nákladov. 

V predmetnom návrhu všeobecne záväzného nariadenia sú  špecifikované právne 
podmienky a výška úhrad a platenia úhrad za poskytované sociálne služby, ktoré zabezpečuje 
v jednotlivých zariadeniach  rozpočtová organizácia Seniorcentrum Staré Mesto. 

Výška úhrad je určená podľa druhu zariadenia sociálnych služieb, a to v zariadení pre 
seniorov, v špecializovanom zariadení, v zariadeniach opatrovateľskej služby, v dennom 
stacionári a úhrady za úkony vykonávané terénnou opatrovateľskou službou v prirodzenom 
prostredí občana, ktoré sú uvedené v jednotlivých paragrafoch tohto nariadenia. 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave svojím  rozhodnutím  schválil 
celkovú kapacitu  zariadenia pre seniorov 65 miest, z ktorej vyčlenil 8 miest na zriadenie 
špecializovaného zariadenia pre Alzheimerovu chorobu.  Zariadenia opatrovateľskej služby 
majú kapacitu 42 klientov, denné centrum má kapacitu 15 klientov. Terénna opatrovateľská 
služba poskytuje  opatrovateľské služby  mesačne cca 203 klientom. 

Týmto navrhovaným všeobecne záväzným nariadením sa  zrušuje všeobecne záväzné 
nariadenie 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. 4/2009 z 28. apríla 2009. 
 
 
 
 
 
 
 



   MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 
 

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
  

č. .....  /2012  
 

z 22. mája 2012 
 

o výške úhrad, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov a čl. 32 ods. 5 písm. b) Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje výšku úhrad, spôsob 
určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona č. 50/2012, ktorým  sa mení a dopĺňa 
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“). 
 
 

§ 2 
Sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto  

 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto poskytuje prostredníctvom Seniorcentra Staré Mesto 
sociálne služby:  

a) zariadenie pre seniorov, 
b) špecializované zariadenie, 
c) zariadenie opatrovateľskej služby, 
d) denný stacionár, 
e) opatrovateľská služba. 

 
 

§ 3 
Podmienky poskytovania sociálnej služby 

 
(1) Podmienkou poskytovania sociálnej služby1) v zariadení pre seniorov, v špecializovanom 
zariadení, v zariadení opatrovateľskej služby, v dennom stacionári, ako aj poskytovania 
opatrovateľskej služby  je rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie príslušnej sociálnej 
služby, vydané obcou v mieste trvalého pobytu žiadateľa o sociálnu službu. 

                                                           
1) § 50, § 51 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.  



  
 

2 
 

(2)  Posudková činnosť sa nevykonáva, ak tak ustanovuje osobitný zákon.2)  
 

§ 4 
Zariadenie pre seniorov 

 
V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného zákona.3) 

 
 

§ 5 
Výška úhrady za sociálne služby v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení 

a zariadení opatrovateľskej služby 
 

(1) Úhrada za odborné činnosti v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení je 
stanovená v prílohe č. 3 tohto nariadenia. Úhrada za odborné činnosti v zariadení 
opatrovateľskej služby je stanovená v prílohe č. 4 tohto nariadenia. 

(2) Úhrada za obslužné činnosti4) na deň na osobu sa určuje ako súčet úhrady za stravovanie, 
ubytovanie a úhrady za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva. 

(3) Úhrada za stravovanie: 
a) Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy 

a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek. 
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa 
považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy.  

b) V zariadeniach  sociálnych služieb sa poskytuje strava racionálna, šetriaca 
a diabetická. 

c) Výšku celkovej hodnoty stravy na 1 deň pre fyzickú osobu  určuje riaditeľ 
Seniorcentra Staré Mesto v rozpätí od 4,00 - 4,25 €. 

d) Úhrada za stravu racionálnu a racionálnu šetriacu  je určená na 1 deň vo výške 4,00 €.  
e) Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň sa určuje podľa počtu odobratých jedál   

v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy, ktorý je na: 
raňajky 12% 
desiatu    9% 
obed  45% 
olovrant   9% 
večeru  25% 

f)    Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera. 
g) Úhrada za stravu diabetickú a diabetickú šetriacu je určená na 1 deň vo výške 4,25 €. 
h) Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň sa určuje podľa počtu odobratých jedál 

v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy, ktorý je na: 
raňajky 11% 
desiatu    8% 
obed  40% 
olovrant   8% 
večeru  27% 
druhú večeru   6% 

i) Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, desiata, obed, olovrant, večera a druhá  
večera. 

j) Výdavky na potraviny (suroviny) pri poskytovaní sociálnych služieb celoročne sa 
zvyšujú o 10,00  € na kalendárny rok na klienta na prilepšenie stravy počas sviatkov. 

                                                           
2) § 51a zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
3) § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
4) § 17 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.  
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(4) Úhrada za ubytovanie: 
a) ubytovaním sa rozumie poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti  

s príslušenstvom, 
b) denná sadzba za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,23 € denne, 
c) veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú klient užíva, sa určí ako podiel 

veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a počtu klientov, ktorí túto plochu 
obytnej miestnosti užívajú, 

d) suma úhrady na ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o príplatok 0,50 €, ak na 
jedného klienta pripadá viac ako 12 m² obytnej plochy a obytnú miestnosť obýva sám, 

e) suma úhrady na ubytovanie sa zvyšuje na deň a osobu o príplatok 0,31 €, ak na 
jedného klienta pripadá viac ako 10 m² obytnej plochy a obytnú miestnosť obývajú 
dvaja, 

f) v prípade priechodných obytných miestností sa príplatky uvedené v písmene d) a e) 
nepripočítavajú. 

(5) Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva je stanovená v prílohe 
č. 2 tohto nariadenia.   

 
 

§ 6 
Špecializované zariadenie 

 
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného zákona5) fyzickej 
osobe so zdravotným postihnutím, ktorým je Alzheimerova choroba. 

 
 

§ 7 
Zariadenie opatrovateľskej služby 

 
V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného zákona.6) 

 
 

§ 8 
Denný stacionár 

 
V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba podľa osobitného zákona.7) 

 
 

§ 9 
Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári  

 
(1) Úhrada za odborné činnosti je stanovená v prílohe č. 5 tohto nariadenia.     
(2) Úhrada za obslužné činnosti je stanovená v prílohe č. 6  tohto nariadenia. 
                          

 
 
 
  
 

                                                           
5) § 39 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
6) § 36 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
7) § 40 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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§ 10 
Opatrovateľská služba 

 
(1) Opatrovateľská služba8) sa poskytuje fyzickej osobe s trvalým pobytom v mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto na území mestskej časti v jej prirodzenom sociálnom prostredí. 
(2) Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti sa určuje v hodinách. 
(3) Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nemôže byť nižší ako je rozsah zodpovedajúci 

stupňu odkázanosti fyzickej osoby. 
(4) V prípade dovolenky alebo práceneschopnosti pracovníka vykonávajúceho opatrovateľskú 

službu sa  opatrovateľská služba poskytuje iba v rozsahu možností poskytovateľa 
sociálnych služieb. 

(5) Prehľad úkonov poskytovaných opatrovateľskou službou tvorí prílohu č. 1 tohto  
nariadenia.  

(6) Okruh osôb, ktorým nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu upravuje osobitný 
zákon.9) 

 
§ 11 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu 
 

(1) Výška úhrady za opatrovateľskú službu je stanovená v prílohe č. 7 tohto nariadenia.   
(2) Úhrada sa platí podľa počtu hodín a dní poskytnutej opatrovateľskej služby. 
(3) Úkony poskytované opatrovateľskou službou upravuje osobitný zákon.10)  

 
 

§ 12 
Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady za poskytované sociálne služby 
v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, 

špecializovanom zariadení a za opatrovateľskú službu 
 

(1) Platenie úhrady upravuje osobitný zákon.11)  
(2) Prijímateľ sociálnej služby platí úhradu za poskytované sociálne služby: 

a) v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení platí klient úhradu za 
poskytovanú sociálnu službu  za bežný mesiac, v ktorom sa sociálne služby poskytujú, 
najneskôr do 15. dňa tohto mesiaca. Úhrada za poskytovanú sociálnu službu sa určuje  
podľa počtu dní v mesiaci, pričom klient hradí mesačne 30-násobok súčtu úhrady za 
odborné činnosti a obslužné činnosti. Zúčtovanie úhrady za poskytovanú sociálnu 
službu za kalendárny rok sa uskutoční vždy v decembri bežného roka, v ktorom sa 
sociálna služba poskytovala. V prípade skončenia poskytovania sociálnej služby 
v priebehu roka sa uskutoční zúčtovanie úhrady za odobratú sociálnu službu 
bezprostredne po jej ukončení,  

b) v zariadení opatrovateľskej služby platí klient úhradu za poskytovanú sociálnu službu 
podľa počtu dní v mesiaci, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 
5. dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, 

c) v dennom stacionári platí klient úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa počtu  
dní, v ktorých sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho 
mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, 

                                                           
8) § 41 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
9) § 41 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na 

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
10) Príloha č. 4 k zákonu č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
11) § 72, § 73, § 74 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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d) úhrada za opatrovateľskú službu sa určuje podľa počtu hodín a dní, v ktorých sa 
opatrovateľská služba poskytovala, klient platí úhradu najneskôr do 5. dňa 
nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytovala. 

(3) Spôsob platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu: 
a) v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení: 

1. formou zrážky z príjmu v deň výplatného termínu dôchodku klienta, 
2. prevodom na príjmový účet Seniorcentra Staré Mesto trvalým príkazom na úhradu 

v banke, 
3. v hotovosti do pokladne Seniorcentra Staré Mesto; 

b) v zariadeniach opatrovateľskej služby, dennom stacionári a úhrada za opatrovateľskú 
službu: 
1. prevodom na príjmový účet Seniorcentra Staré Mesto poštovou poukážkou, 
2. prevodom na príjmový účet Seniorcentra Staré Mesto trvalým príkazom na úhradu 

v banke. 
 

 
§ 13  

Prerušenie poskytovania sociálnych služieb 
 

(1) Riaditeľ zariadenia môže povoliť prerušenie poskytovania sociálnych služieb na základe 
žiadosti klienta,  najviac na dobu 60 dní súčtom za celý rok. 

(2) Pri prerušení pobytovej sociálnej služby (hospitalizácia, prerušenie poskytovania sociálnej 
služby) platí klient úhradu za ubytovanie. 

(3) Pri prerušení ambulantnej sociálnej služby platí klient úhradu podľa prílohy tohto 
nariadenia. 

 
 

§ 14 
Zrušovacie ustanovenie 

 
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie 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. 4/2009 
z 28. apríla 2009. 
 

§ 15 
Účinnosť 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. júla 2012. 
 
 
 
 

 PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

 
 
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. ..... zo dňa 22. mája 2012. 
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Príloha č. 1 
Suma úhrady za odborné činnosti na deň na osobu sa určuje podľa stupňa odkázanosti 
fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne: 
 

Stupeň 
odkázanosti na 

soc. službu 

Počet 
bodov 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(h/deň) 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(h/mesiac) 

Platba za 
1 deň 

IV. 45 - 64 6 - 8 180 - 240 6,15 € 
V. 25 - 44 8 - 12 240 - 360 7,53 € 
VI. 0 - 24 viac ako 12 viac ako 360 8,92 € 

 
 
Príloha č. 2 
 

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne 
a šatstva v zariadení pre seniorov a špecializovanom zariadení 

 4,20 €/deň 

Úhrada za upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne 
a šatstva v zariadení opatrovateľskej služby 

 4,65 €/deň 

 
 
Príloha č. 3 
Suma úhrady za odborné činnosti v špecializovanom zariadení na deň na osobu sa určuje 
podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne: 
 

Stupeň 
odkázanosti na  

soc. službu 
Počet bodov 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(h/deň) 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(h/mesiac) 

Platba 
za 

1 deň 

V. 25 - 44 8 - 12 240 - 360 8,92 € 
VI. 0 - 24 viac ako 12 viac ako 360 8,92 € 

 
 
Príloha č. 4 
Výška úhrady za odborné činnosti v zariadení opatrovateľskej služby na deň na osobu sa 
určuje podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby nasledovne: 
 

Stupeň 
odkázanosti 

na  
soc. službu 

Počet 
bodov    

Priemerný 
rozsah  

odkázanosti  
(h/deň) 

Priemerný 
rozsah 

odkázanosti 
(h/mesiac) 

Platba za  
1 deň  

II. 85 - 104 2 - 4 60 - 120 7,20 € 
III. 65 - 84 4 - 6 120 - 180 7,70 € 
IV. 45 - 64 6 - 8 180 - 240 8,20 €  
V. 25 - 44 8 - 12 240 - 360 8,70 € 
VI. 0 - 24 viac ako 12 viac ako 360 9,20 € 
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Príloha č. 5 
 

Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári - odborné činnosti 

Klienti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 

 1,025 €/hodina 
 8,20 €/deň 

Klienti s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto     

 1,50 €/hodina 
 12,00 €/deň 

 
Príloha č. 6 
 

Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári - stravovanie 

strava racionálna  
strava diabetická 

2,80 €/deň 
2,95 €/deň 

v dennom stacionári sa poskytuje: 
desiata 
obed 
olovrant 

Suma úhrady za stravovanie na osobu a deň sa určuje podľa počtu odobratých jedál 
v percentuálnom podiele z celkovej hodnoty stravy, ktorý je: 

strava racionálna: 
desiata :    9% 
obed:              40% 
olovrant:    9% 

strava diabetická: 
desiata :    8% 
obed:              40% 
olovrant:    8% 

 
Príloha č. 7 
 

Výška úhrady za opatrovateľskú službu   

V pracovných dňoch PO – PIA od 7:00 h do 15:00 h 2,25 €/hodina 

V pracovných dňoch PO – PIA od 15:00 h do 22:00 h 3,00 €/hodina 

V pracovných dňoch PO – PIA od 22:00 h do 7:00 h 3,50 €/hodina 

Počas víkendov a sviatkov (okrem vianočných sviatkov, Silvestra 
a veľkonočných sviatkov) 

3,50 €/hodina 

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

 
Príloha č. 8 
 

Úhrada pri prerušení ambulantnej sociálnej služby   1 €/deň 

 


