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Dôvodová správa 

 

Mestská časť Bratislava-Rača v zmysle § 41 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 poskytuje              

terénnu sociálnu službu prostredníctvom domácej opatrovateľskej služby. 

 

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá  

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa 

prílohy č 3, 

b) je odkázaná  na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť 

a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4. 

 

Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony uvedené v prílohe č. 4 zákona 

o sociálnych službách v prirodzenom prostredí klienta – v domácnosti. 

 

Opatrovateľská služba sa nemôže poskytovať fyzickej osobe: 

a) ktorej sa poskytuje pobytová sociálna služba, 

b) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu, 

c) ktorá je opatrovaná inou osobou a ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie. 

 

Poplatky za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, rovnako ako výška 

stravovacej jednotky sú určené vo všeobecne záväznom nariadení 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 v znení všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2018 z 26. júna 2018, všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2019 z 5. februára 2019 a všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 12/2020 z 15. decembra 2020.   

 

 

 

 

KSB 

berie na vedomie Výročnú správu o činnosti a  hospodárení domácej opatrovateľskej služby 

za rok 2021 v predloženom znení. 
 


