04
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA
Materiál na rokovanie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
dňa 26.06.2018

Návrh
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č...../2018, ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017
z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne
služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača
__________________________________________________________________________

Predkladateľ:
Ing. Jana Pešková, v. r.
prednostka

Materiál obsahuje:
1. Návrh uznesenia MZ MČ
Bratislava - Rača
2. Uznesenie MR MZ MČ
Bratislava - Rača
3. Dôvodová správa
4. Materiál
5. Stanoviská stálych komisií

Zodpovedný:
Mgr. Helena Krovinová, v. r.
vedúca oddelenia pre sociálne veci

Spracovateľ:
Mgr. Helena Krovinová, v. r.
vedúca oddelenia pre sociálne veci

jún 2018

Návrh uznesenia

1.

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č...../2018, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája
2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača

2.

Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača
Miestna rada MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu
odporúča

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení a
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája
2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača
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2. Dôvodová správa
Týmto návrhom všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača
č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad
za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača sa okrem iného navrhujú
vypustiť ustanovenia, ktoré by mohli byť kvalifikované ako diskriminačné ustanovenia
v oblasti poskytovania sociálnej služby v mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská
časť Rača“), keďže podľa súčasnej právnej úpravy sú uprednostňovaní občania s trvalým
pobytom v mestskej časti Rača pred občanmi z iných mestských častí a obcí/miest. Novou
právnou úpravou sa ďalej navrhuje zosúladiť poskytovanie sociálnej služby v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „zariadenie starostlivosti o deti“)
so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991
Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len „živnostenský zákon“) v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
Z uvedených dôvodov:
a) pri opatrovateľskej službe v § 6 ods. 3 sa navrhujú vypustiť slová „trvalý pobyt v mestskej
časti“ a „prechodný pobyt v mestskej časti“ v príslušnom gramatickom tvare. Ponecháva
sa, že opatrovateľská služba sa poskytuje len na území mestskej časti Rača.
Po novom by ustanovenie § 6 ods. 3 znelo nasledovne:
„(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí na
riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu. Opatrovateľská služba sa poskytuje len na území
mestskej časti.“.
b) pri dennom stacionári v § 9 sa navrhuje vypustiť celý odsek 3, podľa ktorého boli
uprednostňované fyzické osoby s trvalým pobytom v mestskej časti Rači,
c) v § 10 ods. 3 sa navrhuje slovo „odkázanosť“ nahradiť slovom „starostlivosť“
d) v prílohe č. 2 sa navrhuje určiť čas poldennej starostlivosti. Výška stravovania zostáva
nezmenená. V záujme lepšej čitateľnosti pre verejnosť sa navrhuje vydať nové znenie
prílohy č. 2, ktorá by znela:
„V dennom stacionári Rača sa platí úhrada:
a) za celodennú starostlivosť 7,50 € + suma úhrady za stravovanie. Prijímateľ sociálnej
služby musí odobrať obed za sumu stanovenú v tejto prílohe nariadenia. Suma úhrady je
určená v rozpätí podľa stanovenej výšky stravnej jednotky v jedálni mestskej časti
Bratislava-Rača alebo v príslušnom stravovacom zariadení, dohodnutej v zmluve
o poskytovaní stravovania dôchodcov,
b) za poldennú starostlivosť v trvaní 4 hodín 6,00 € a pobyt sa končí obedom.“.
e) v § 11 sa v odseku 2 zosúladila doba poskytovania sociálnej služby v zariadení
starostlivosti o deti s novelou zákona o sociálnych službách, a to do 31. augusta
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťa (pôvodne bolo
poskytovanie sociálnej služby určené do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši dieťa
tri roky veku),
f) v § 13 sa upravili odseky 1 až 3, podľa zákona o sociálnych službách sa určili percentá na
jednotlivé úkony, ktoré sa poskytujú v zariadení starostlivosti o deti a výška poplatku za
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jednotlivé druhy poskytovanej sociálnej služby. Celková výška poplatku zostáva
nezmenená,
g) v § 13 ods. 3 sa navrhuje, že počas neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti
o dieťa sa:
1. nebudú platiť poplatky za výchovu a bežné úkony starostlivosti o dieťa,
2. bude sa platiť poplatok za poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním
ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch - režijné náklady,
z uvedeného dôvodu sa navrhuje upraviť aj príloha č. 3; zároveň sa v jej znení vypustili
slová „Dieťa s trvalým pobytom v mestskej časti“ a „Dieťa s trvalým pobytom mimo
mestskej časti“ z dôvodu diskriminácie. V záujme lepšej čitateľnosti pre verejnosť sa
navrhuje vydať nové znenie prílohy č. 3,
h) v § 13 sa v novooznačenom odseku 8 sa spresňuje lehota splatnosti mesačného poplatku za
poskytovanú sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti. Zároveň sa upravuje režim
vrátenia poplatku za dni neprítomnosti dieťaťa.

4

4. Materiál

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Rača
č. .../2018
z ......júna 2018,

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej
časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia
a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby
poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 15 ods. 2 písm. a)
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
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 v znení neskorších predpisov a čl. 32 ods. 10 písm. c) bod 1, 2 a 3, písm. d), písm.
e) bod 1, 2, 4 a písm. f), písm. g), písm. i) bod 1, písm. t) bod 1, 2 Štatútu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 o spôsobe
určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou
časťou Bratislava-Rača sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 odsek 3 znie:
„(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom prostredí
na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia,
nepriaznivého zdravotného stavu. Opatrovateľská služba sa poskytuje len na území mestskej
časti.“.
2. V § 9 sa vypúšťa odsek 3 a doterajší odsek 4 sa označí ako odsek 3.
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3. V § 10 ods. 3 sa slovo „odkázanosť“ nahrádza slovom „starostlivosť“ .
4. V § 11 odsek 2 znie:
„(2) V zariadení starostlivosti o deti sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania
rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do 31. augusta
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, ak sa zákonný zástupca
dieťaťa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo vysokej škole, pripravuje
na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo návratom na trh práce alebo
vykonáva zárobkovú činnosť.25)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25) § 32b ods. 1 a 4 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.“.
5. V § 13 odseky 1 až 3 znejú:
„(1) Suma úhrady za poskytovanú starostlivosť v zariadení starostlivosti o deti je uvedená
v prílohe č. 3 nariadenia. Úhrada za poskytovanú službu sa určuje mesačnou sadzbou a jej
percentuálnym rozdelením na jednotlivé činnosti uvedené v odseku 2 tohto ustanovenia.
(2) Suma úhrady za poskytovanú starostlivosť pozostáva z nasledovných poplatkov za:
a) výchovu,
b) bežné úkony starostlivosti o dieťa,
c) poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby
v spoločných priestoroch - režijné náklady.
(3) Za dni neprítomnosti dieťaťa v zariadení starostlivosti o deti sa platí len úhrada
v zmysle odseku 2 písm. c) tohto ustanovenia.“.
6. V § 13 sa vypúšťa odsek 4 a doterajšie odseky 5 až 9 sa označia ako odseky 4 až 8.
7. V § 13 novooznačený odsek 8 znie:
„(8) Mesačný poplatok za poskytovanú sociálnu službu sa uhrádza v plnej výške za bežný
kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytuje, v lehote najneskôr do 15-teho dňa
daného mesiaca. Pri vyúčtovaní za neprítomné dni za predchádzajúci mesiac sa odpočíta
z mesačného poplatku suma za výchovu a bežné úkony starostlivosti o dieťa uvedené
v odseku 2 písm. a) a písm. b) tohto ustanovenia v nasledujúcom mesiaci.“.
8. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k nariadeniu č. 3/2017

SUMA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY
V DENNOM STACIONÁRI
„V dennom stacionári Rača sa platí úhrada:
a) za celodennú starostlivosť 7,50 € + suma úhrady za stravovanie. Prijímateľ sociálnej
služby musí odobrať obed za sumu stanovenú v tejto prílohe nariadenia. Suma úhrady
je určená v rozpätí podľa stanovenej výšky stravnej jednotky v jedálni mestskej časti
Bratislava-Rača alebo v príslušnom stravovacom zariadení, dohodnutej v zmluve
o poskytovaní stravovania dôchodcov,
b) za poldennú starostlivosť v trvaní 4 hodín 6,00 € a pobyt sa končí obedom.“.
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9. Príloha č. 3 znie:
„Príloha č. 3
k nariadeniu č. 3/2017

SUMA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ STAROSTLIVOSŤ
V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI

Percento
rozdelenia na
jednotlivé činnosti
100,00 %

Mesačná
úhrada

z toho:
a) výchova

34,00 %

95,20 €

b) bežné úkony starostlivosti o dieťa

16,00 %

44,80 €

c) poskytovanie vecných plnení spojených
s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby
v spoločných priestoroch - režijné náklady

50,00 %

140,00 €

Suma úhrady za poskytovanú starostlivosť
v zariadení starostlivosti o deti

280,00 €

Čl. II
Záverečné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača č........................ zo dňa ....... ..................... 2018.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 01. septembra 2018.

Mgr. Peter Pilinský
starosta
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4. Stanoviská stálych komisií
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou
časťou Bratislava-Rača

Komisia

stanovisko

zapracované
A/N

Komisia finančná a majetková
Komisia školská, kultúrna, športová a pre
podporu podnikania a vinohradníctva
Komisia
životného prostredia
územného plánu a dopravy

výstavby,
odporúča MZ schváliť Návrh všeobecne záväzného

Komisia sociálna a bytová

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača, ktorým sa mení
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe
určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne
služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača
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A

zdôvodnenie

