
 
 
 

MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA–KARLOVA VES 
(7. Volebné obdobie) 

  
 
 
 

Materiál na 20. zasadanie 
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Karlova Ves dňa 27.09.2016 

 
 
 
 
 
 

Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č.   /2016 zo dňa 
27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

 
 
 
 
 
 
Predkladateľ: Spracovateľ: 
Dana Čahojová Jana Mózešová 
Starostka vedúca odd. sociálnych vecí 
 

 
Prerokované: 
 
- v miestnej rade 13.09.2016 miestna rada prerokovala materiál 
  a odporúča 
  predložiť do miestneho zastupiteľstva  
 
- v komisii BSZ 6.9.2016 
- v komisii F 8.9.2016 
 
 
 
Materiál obsahuje: 
 
Návrh uznesenia 
Dôvodovú správu 
Návrh VZN 
Vyhodnotenie pripomienok 



2 
 

 
NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 
 

 
schvaľuje 

 
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia /ďalej VZN/ mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
č. /2016 zo dňa 27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb. 
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Dôvodová správa 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. /2016 zo dňa 
27.9.2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.4.2012 o poskytovaní sociálnych služieb 
 
Všeobecná časť 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 o poskytovaní sociálnych služieb upravuje poskytovanie 
troch sociálnych služieb v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves – opatrovateľskej služby 
(§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách /ďalej len zákona/), odľahčovacej služby 
(§ 54 zákona) a podpornej služby – jedáleň (§ 58 zákona). 
V mestskej časti máme ku koncu augusta 2016 cca 260 prijímateľov sociálnych služieb 
poskytovaných mestskou časťou, z toho je cca 70 prijímateľov domácej opatrovateľskej služby 
a cca 50 prijímateľov služby donáška stravy do domácnosti, ktorá je súčasťou podpornej služby 
jedáleň. 
 
Potreba úprav a doplnení aktuálneho znenia VZN vyplýva z aplikačnej praxe. 
 
Podkladom pre úpravu je informatívny materiál „Porovnanie 2 spôsobov roznosu stravy do 
domácností občanom odkázaným na službu „donáška stravy““, ktorý bol predložený ako plnenie 
uznesenia MiZ č. 589/2014 (27. MiZ, 28.10.2014) v júni 2016 Miestnemu zastupiteľstvu. 
Vyplynulo z neho, že ak by sa zmenil doteraz používaný spôsob donášky stravy do domácností - 
donáška opatrovateľkami na rozvoz stravy vozidlom, znížili by sa náklady na službu pre 
poskytovateľa /mestskú časť/ a následne aj pre klientov. Pri následnej analýze sa ukázalo, že 
rozvoz zabezpečený externým dodávateľom, by umožnil vyššiu flexibilitu a efektívnejšie 
využívanie zdrojov (personálnych, finančných, materiálnych atď.). 
 
Zmeny sú potrebné aj v súvislosti so spustením nového projektu. 
Od 18.7.2016 je mestská časť Bratislava-Karlova Ves zapojená do realizácie Národného projektu 
Podpora opatrovateľskej služby (ďalej už len NP POS) financovaného z Európskeho sociálneho 
fondu. Začiatkom augusta 2016 bola mestskej časti na 20 mesiacov schválená podpora pre 32 
celoúväzkových pracovných miest opatrovateliek s podmienkou, že musia byť zaradené do 
výkonu k 1.9.2016. V prípade, že by bol k 1. septembru do výkonu zaradený nižší počet 
opatrovateliek, stratila by mestská časť až do konca projektu nárok na príspevok na neobsadené 
pracovné miesta. Oprávnenými výdavkami projektu sú len mzdy opatrovateliek, ktoré poskytujú 
výlučne domácu opatrovateľskú službu. Donáška stravy do domácností klientov, ktorí nie sú 
prijímateľmi domácej opatrovateľskej služby (t.j. ktorí majú s mestskou časťou uzavretú zmluvu 
len o donáške stravy), preto nie je oprávneným výdavkom. Aby sme mohli zaradiť naše 
opatrovateľky do výkonu k 1.9. a aby sme sa tak zapojili do realizácie národného projektu, museli 
sme počas mesiaca august 2016 urobiť významnú organizačnú zmenu - oddeliť sociálnu službu 
domáca opatrovateľská služba a podpornú službu jedáleň /terénna forma – donáška stravy do 
domácností/. Vychádzali sme z vyššie uvedených analýz, a hľadali sme najvhodnejší spôsob 
rozvozu stravy do domácností. Našli sme ho v spolupráci s externým dodávateľom – p. Pavlom 
Sliackym, prevádzkovateľom školskej jedálne na Gymnáziu L. Sáru, ktorý sa už niekoľko rokov 
podieľa na zabezpečovaní stravovania pre žiakov a študentov Gymnázia aj oprávnených občanov 
mestskej časti /prevažne dôchodcov/. 
Zmluvu s externým dodávateľom sme uzavreli na dobu určitú – od 1.9. do 31.12.2016. 
Počas augusta 2016 sme začali na uvedenú zmenu pripravovať tím opatrovateliek 
a prostredníctvom nich aj klientov, tak aby k 1.9. mohli byť služby poskytované oddelene. 
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Nový spôsob donášky stravy – rozvoz vozidlom do domácnosti sme spustili v prvý pracovný deň 
po letných mesiacoch v piatok 2.9.2016. Na rozvoze sa zúčastňuje s pracovníkom dodávateľa aj 
jedna pracovníčka miestneho úradu. Súčasťou jej pracovnej náplne je aj administratívna podpora 
pre službu rozvozu. 
Jeden z dopadov presunu klientov donášky stravy na rozvoz je aj uvoľnenie personálnych kapacít 
v tíme – odhadovaný objem je cca 39 hod. fondu pracovného času/deň v tíme opatrovateliek. 
 
Ak sa rozvoz autom osvedčí, v treťom kvartáli 2016 budeme robiť výberové konanie na 
dodávateľa služby rozvoz stravy do domácnosti pre oprávnených klientov na rok 2017. 
 
V predkladanom návrhu VZN sa menia iba nevyhnutné časti súvisiace s opatrovateľskou službou 
a s donáškou stravy do domácnosti tak, aby nám umožňovali poskytovať rozvoz vozidlom a 
realizovať NP POS. Okrem nich upravujeme už iba ľahko odstrániteľné chyby a zosúlaďujeme 
s aktuálne platnou legislatívou. 
Na decembrové zasadnutie MiZ budeme predkladať nové prepracované znenie celého VZN tak, 
aby zohľadňovalo aktuálne potreby mestskej časti v oblasti poskytovania sociálnych služieb. 
 
Aby sme umožnili čo najskoršie zavedenie zníženia úhrady pre prijímateľov služby a zároveň, aby 
sme mali ucelené obdobia pre výpočet úhrad, navrhujeme účinnosť nového znenia VZN 
k 1. novembru 2016. 
Napriek úprave úhrad pre prijímateľov nepredpokladáme, že by predkladané nariadenie malo 
v nasledujúcich 4 mesiacoch (do konca kalendárneho roka 2016) vplyv na výdavkovú časť 
rozpočtu mestskej časti. Realizácia navrhovaného nariadenia bude mať pozitívny finančný dopad 
na obyvateľov mestskej časti – vďaka efektívnejšiemu poskytovaniu služby dochádza k zníženiu 
nákladov mestskej časti /poskytovateľa/, čím sa vytvoril priestor na zníženie úhrady pre klientov. 
Ak sa nám podaria aj ďalšie naplánované zmeny v opatrovateľskej službe, je pravdepodobné, že 
dôjde k zvýšeniu počtu klientov opatrovateľskej služby, kde je momentálne úhrada stanovená na 
2,-Eur/ hod. pri stupňoch odkázanosti II a III a 2,50Eur/hod pri stupňoch odkázanosti IV až VI, čo 
v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie úhrad. 
Navrhované nariadenie nemá zásadný vplyv na environmentálne a podnikateľské prostredie 
mestskej časti. 
 
 
Osobitná časť 
 
K bodu 1: 
Upravuje sa doba poskytovania opatrovateľskej služby v domácnosti klientov /rozšíruje sa 
hodinové rozpätie/ tak, aby bola služba flexibilnejšia pre klientov, aj vytvárala priestor na 
zabezpečenie lepšej zastupiteľnosti opatrovateliek. 
 
K bodu 2: 
Vypustením slovného spojenia sa vytvára priestor na následnú úpravu pracovných podmienok 
opatrovateliek. 
 
K bodu 3: 
Vložený text výrazne zvyšuje kvalitu poskytovanej služby pre klientov aj zlepšuje pracovné 
podmienky opatrovateliek najmä pri poskytovaní služby pre imobilných klientov s nadváhou 
(napr. pri pomoci s osobnou hygienou, prepravou apod.). 
 
K bodu 4: 
V § 3 ods. 4 nariadenia bola namiesto celého slovného spojenia „ekonomicky oprávnených 
nákladov„ nesprávne použitá legislatívna skratka, ktorá bola definovaná až následne. Nové znenie 
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chybu upravuje. Upravuje (odstraňuje) tiež sumu 4 Eurá, ktorá je v nesúlade s bezprostredne 
predtým uvedenou percentuálnou výškou EON. 
 
K bodu 5: 
Znenie odseku 8 nariadenia sa dáva do súladu s aktuálne platným znením zákona 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. 
 
K bodu 6: 
Odsek 2 § 6 upravujeme po konzultácii s pracovníkmi Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, 
ktorý vedie Register poskytovateľov sociálnych služieb. Terénna forma podpornej služby 
„Jedáleň“ podľa § 41 zákona nie je a nemá byť viazaná na konkrétnu jedáleň/adresu. 
 
K bodu 7: 
V novom znení sa upravuje úhrada za podpornú službu donáška stravy do domácnosti. 
 
Cena za podpornú službu donáška stravy sa 

 pre časť klientov nezmení (ostáva v sume 1,- Euro / prinesený obedár) a 
 pre časť klientov poklesne (zníži sa na sumu 1,- Euro / prinesený obedár, t.j. poklesne 

o 1,40 Eur / prinesený obedár). 
 
Nový dodávateľ stravníkom ponúka každý deň na výber z 3 druhov jedál a ponúka aj možnosť 
diétneho stravovania (strava vegetariánska, bezlepková, bezlaktózová, v prípade väčšieho záujmu 
neskôr možné aj ďalšie typy diét). Stravná jednotka (1 obed) u nového dodávateľa stojí bez zľavy 
pre oprávnených stravníkov mestskej časti 2,70 Eur. Z tejto sumy sa stravníkom ešte odpočítavajú 
príspevky, ktoré dôchodcom poskytuje mestská časť podľa výšky ich dôchodku /príjmu/ v sume 
0,33 Eur / obed alebo v sume 0,66 Eur / obed. 
 
Do schválenia nového znenia VZN (predpokladaný termín do 30.10.2016) budú platiť prijímatelia 
služby donáška stravy za rozvoz podľa cien stanovených aktuálnych znením VZN, upravených 
tak, aby nestúpla celková cena: 
 

 buď 1,-Eur/obed (lokalita dostupná bez použitia MHD v okolí Jedálne Lackova - do cca 
500m) alebo 2,40 Eur /dovezený obed (všetky ulice vo väčšej vzdialenosti) 

 a dohodnutú cenu 1 stravnej jednotky dočasne zníženú u dodávateľa zo štandardnej ceny 
2,70 Eur na 2,35 Eur / dovezený obed. 

t.j. celková maximálna cena 4,75 Eur/dovezený obed. 
 
Navrhované znenie VZN zvyšuje kvalitu služby a upravuje celkovú cenu v prospech klientov. 
 
Pre 14 aktuálnych prijímateľov služby, ktorí bývajú v lokalite do 500m od jedálne na Lackovej 
ulici, stúpne celková cena od 1.11.2016 v dôsledku zvýšenia ceny stravnej jednotky o 0,35 Eur / 
obed. 
 
Väčšina (cca 35) prijímateľov služby ušetrí na zmenenom spôsobe rozvozu stravy 1,-Euro 
/dovezený obed: 
 

 donáška 1,- Euro / prinesený naplnený a odnesený prázdny obedár 
 stravná jednotka 2,70 Eur / dovezený obed 

t.j. v celkovej maximálnej cene 3,70 Eur / dovezený obed 
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Bratislava, september 2016 

Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
číslo ...../2016 

zo dňa 27. septembra 2016 
 

 
 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova 
Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 

písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
podľa ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon“), aj v súlade s čl. 32 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

Čl. I. 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 24.05.2012 
o poskytovaní sociálnych služieb sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V § 2 ods. 2 sa text „štandardne v čase od 8,00 hod. do 15,30 hod“ nahrádza textom: 

„zvyčajne v čase medzi 7,00 hod. a 17,00 hod.“. 
 

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „na dobu opatrovania“. 
 

3. Do § 2 sa vkladá nový odsek 3, ktorý znie: 
 

„3. V odôvodnených prípadoch môže byť poskytnutá opatrovateľská služba jednému 
klientovi dvoma opatrovateľkami, pričom náklady súvisiace s výkonom práce druhej 
opatrovateľky bude znášať poskytovateľ opatrovateľskej služby.“ 

 
4. V § 3 ods. 4 sa text „EON (ďalej len „EON“), t.j. 4,00 €/hod.“ nahrádza textom 

„ekonomicky oprávnených nákladov (ďalej len „EON“).“. 
 

5. V § 4 sa odsek 8 nahrádza novým znením takto: 
 

„8. V súvislosti s posudzovaním odkázanosti na sociálnu službu a v súvislosti 
s poskytovaním sociálnych služieb mestská časť spracúva osobné údaje podľa § 94a 
zákona.“. 

 
6. V § 6 ods. 2 sa vypúšťajú slová „MČ Bratislava - Karlova Ves na Lackovej ulici“. 

 



7 
 

 
7. V § 7 sa pôvodné odseky okrem nadpisu nahrádzajú novými odsekmi takto: 

„ 
1. Úhradu za poskytnutie stravy formou donášky stravy do domácnosti tvorí suma za stravu a 

suma za donášku do domácnosti. 
2. Sumu za stravu (jeden obed) tvorí aktuálna cena obeda po odpočítaní príspevku mestskej 

časti. 
3. Suma za donášku jedného obeda je 1,00 € za privezený naplnený obedár a za odvezený 

prázdny obedár. 
4. Úhrada sa v mesiaci určuje podľa počtu prinesených obedov do domácnosti. 
5. Donášku obeda z jedálne zabezpečuje oddelenie sociálnych vecí v spolupráci s externým 

dodávateľom.“ 
 
 

Čl. II. 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dana Čahojová 
starostka 
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Vyhodnotenie pripomienok 

 
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 2/2012 zo dňa 
24.05.2012 o poskytovaní sociálnych služieb 
 
 
 
 

 

Predkladá pripomienku Pripomienka Vyhodnotenie pripomienky 

Stanovisko komisie 
finančnej a podnikateľskej 
(F) zo dňa 08.09.2016 

Finančná komisia odporúča 
predložiť materiál na 
rokovanie MiZ 
Prít. : 9 Za : 9 Proti : 0 Zdržal 
sa : 0 
 

Berie sa na vedomie. 

Stanovisko komisie bytovej, 
sociálnej a zdravotnej a pre 
seniorov (BSZ) zo dňa 
06.09.2016 
 

Komisia berie na vedomie 
navrhovanú zmenu VZN. 
V prípade nasledujúcej zmeny 
VZN limitovať v § 7 ods. 4 
 počet odobratých obedov 
v súvislosti s počtom 
kalendárnych / pracovných dní 
v danom mesiaci. 
Hlasovanie k bodu 5: prít: 7 za: 
7 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

Berie sa na vedomie. 

 
 
 
Do 20.9.2016 neboli vo verejnom pripomienkovom konaní doručené žiadne pripomienky. 
 
 
Bratislava, september 2016 


