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1.      Návrh uznesenia 
 
 
 

  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava – Rača po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje  
 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. ...../2015  z................... 2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 
4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rača 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.                 Miestna rada MZ MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

odporúča schváliť  
 

 

Návrh Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. ...../2015  
z................... 2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Rača č. 4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne 
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rača 
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3. Dôvodová správa 
 
 
Mestská časť Bratislava – Rača zriaďuje novú sociálnu službu Denný stacionár pre seniorov na 
Plickovej ulici č. 18 v Bratislave. V dennom stacionári podľa § 40 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 sa bude poskytovať sociálna 
služba seniorom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, ktorých stav je stabilizovaný 
a nevyžaduje nepretržitú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť, hospitalizáciu v nemocnici 
alebo v psychiatrickej liečebni, netrpia žiadnym infekčným alebo iným vírusovým ochorením. 
V dennom stacionári sa bude poskytovať starostlivosť a dohľad len tým prijímateľom sociálnej 
služby, ktorí netrpia psychickou poruchou, vplyvom ktorej by mohli ohrozovať seba a okolie, 
alebo ktorí by pre iné závažné nedostatky svojej osobnosti narúšali spolunažívanie v zariadení 
(napr. alkoholizmus, toxikománia, asociálne správanie). 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/2012 o určení, výške 
a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava - Rača sa mení a dopĺňa v novom návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia Mestskej časti Bratislava – Rača o zavedenie novej sociálnej služby denný 
stacionár. 
MZ MČ Bratislava – Rača uznesením číslo 399/01/04/14/P schválilo Štatút Denného stacionára 
pre seniorov. 
Súčasťou návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia je aj príloha, ktorá upravuje výšku  
úhrady za pobyt v dennom stacionári a prehľad možností stravovania v dennom stacionári 
spolu s úhradami.   
Príklad:  suma za celodenný pobyt pri počte 21 pracovných dní iba s obedom (3 €): 220,50 €  
                suma za  poldenný  pobyt pri počte 21 pracovných dní iba s obedom (3 €): 157,50 €                                                                                             
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4. Materiál 

Návrh 
Všeobecné záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava - Rača 

č. ..../2015 
z ............................ 2015, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača 
č. 4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Rača 
 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Rača podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 72 ods. 2 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 
a s prihliadnutím na  čl. 32 ods. 10 písm. c) bod 1, 2 a 3, písm. d), písm. e) bod 1 a  písm.  i) 
bod 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení:  
 
                                                                     
                                                                    
                                                                        Čl. I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Rača č. 4/2012 o určení, 
výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mestskej časti Bratislava - Rača sa mení a dopĺňa takto: 
1. V § 2 sa v písmene c) bodka na konci nahrádza čiarkou a vkladá sa nové písmeno d), ktoré 
znie: 
„d) denný stacionár.3a)“.  
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: 
„ 3a) § 40 zákona č. 448/2008 Z.z.“. 
 
2. Za § 6 sa vkladajú nové § 6a a § 6b, ktoré znejú: 
                                                            
 
 
 
 
                                                                   „§ 6a 

Denný stacionár 
 
(1) Podmienkou poskytovania sociálnych služieb v dennom stacionári je právoplatné 

rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby vydané mestskou časťou 
Bratislava - Rača podľa osobitného predpisu.4) 
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(2) V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe prednostne s trvalým       

pobytom v mestskej časti Bratislava - Rača, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.  

(3)   V dennom stacionári sa poskytuje a zabezpečuje 
a) pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
b) sociálne poradenstvo, 
c) sociálna rehabilitácia, 
d) stravovanie, 
e) pracovná terapia, 
f) záujmová a kultúrna činnosť, 
g) kontakt so spoločenským prostredím, 
h) sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc           

fyzickej osobe v domácom prostredí. 
(4)  Prehľad možností stravovania v dennom stacionári spolu s úhradami je uvedený v prílohe 

č. 2 tohto nariadenia. 
                                              
 
        
                                                                  § 6b 
                Spôsob určenia úhrady a spôsob platenia úhrady v dennom stacionári 
 
(1) Výška úhrady za pobyt v dennom stacionári je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia. 

Podmienky platenia úhrady upravuje osobitný predpis.7)  
(2) Úhrada za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári sa určuje mesačne podľa počtu  
      dní v mesiaci, v ktorých sa sociálna služba poskytovala s prihliadnutím na vytvorené        

ekonomicky oprávnené náklady.8) Úhradu platí prijímateľ sociálnej služby najneskôr do       
10 dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa sociálna služba poskytovala.  

(3) Spôsob platenia úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári:  
a) prevodom na príjmový účet mestskej časti Bratislava - Rača poštovou poukážkou,  
b) prevodom na príjmový účet mestskej časti Bratislava - Rača trvalým príkazom na 

úhradu v banke, 
c) v hotovosti do pokladne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Rača.“. 

 
 
3.  Za prílohu č. 1 sa vkladá nová príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu znie: 
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„Príloha č. 2  
  k nariadeniu č. 4/2012 

Výška  úhrady za pobyt v dennom stacionári a prehľad možností stravovania v dennom 
stacionári spolu s úhradami 

 

V dennom stacionári Rača je úhrada za celodenný pobyt 7,50 €. Prijímateľ musí odobrať 

obed. Výška úhrady za obed sa stanovuje podľa smernice starostu mestskej časti Bratislava - 

Rača č. 1/2015 upravujúcej postup pri poskytovaní opakovaného finančného príspevku na 

čiastočnú kompenzáciu ceny obeda pre obyvateľov mestskej časti Bratislava – Rača. 

Pri poldennom pobyte je suma 4,50 € a pobyt končí obedom. Ostatné úhrady sú podľa rozsahu 

stravovania prijímateľov. Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu potravín, ktoré si klient 

prinesie z domu. 

Služba                                                    Jednotka                                               Úhrada    

Stravovanie    Raňajky                         1 osoba/1 deň                                            0,70 € 

                       Desiata                           1 osoba/1 deň                                            0,30 € 

                       Obed                              1 osoba/1 deň                          podľa výšky dôchodku 

                       Olovrant                        1 osoba/1 deň                                            0,30 € 

Prepravná služba                                  1 osoba/1 deň obojsmerne                        1,00 € 

Prepravná služba sa poskytuje len na území MČ Bratislava – Rača“. 

 

                                                                   
                                                                     Čl. II 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Rača  č. UZN .......... zo dňa .............. 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť .................. 2015.  
  

         
  

 Mgr. Peter Pilinský 
           starosta    

 
Vyvesené dňa: ....................                                
Zvesené dňa:   ....................               



5. Stanoviská stálych komisií 
 
 materiál:     

        Návrh Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. ..../2015 z ............................ 2015, ktorým sa mení a dopĺňa     
        všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Rača č. 4/2012 o určení, výške a spôsobe platenia úhrady za poskytované 
        sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Rača. 

 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná, majetková a podnikateľská 

odporúča: 
a) schváliť návrh VZN 
b) sprecizovať v návrhu VZN 
    sadzobník za prepravné služby 
    

Komisia školstva, kultúry a športu 
    

Komisia výstavby, územného rozvoja, dopravy, 
životného prostredia a verejného poriadku 

     

Komisia sociálna a bytová   

odporúča schváliť Návrh VZN č..../2015, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2012       
o určení výšky a spôsobe platenia úhrady za 
poskytované sociálne služby 

v zriaďovateľskej  pôsobnosti MČ BA – 
Rača. KSB odporúča v zmluvách, ktoré budú 
uzatvárané s klientmi Denného stacionára 
Rača uvádzať reálne náklady za poskytovanú 
sociálnu službu. 

 

  


