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NÁVRH  UZNESENIA 

 
 

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES 

 
 

schvaľuje  
 

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. xx/2020, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 2/2019 zo dňa 
25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb 
a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva, v znení VZN č. 6/2019 zo dňa 5. novembra 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ  SPRÁVA 
 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves schválilo dňa 25. júna 2019 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 2/2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní 
a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva (ďalej len „VZN 
č. 2/2019“), v znení VZN č. 6/2019 zo dňa 5. novembra 2019. Z dôvodu potreby zmeny 
nastavenia výkonu sociálnych služieb, vyplývajúcej zo samotnej praxe, boli upravené, resp. 
zrušené niektoré odseky príslušných ustanovení v pôvodnom VZN č. 2/2019, v znení VZN č. 
6/2019. 
 
V predkladanom návrhu VZN sa vypúšťajú odseky príslušných paragrafov VZN č.2/2019 
o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za ne, 
a o vytváraní partnerstva, ktorých účinnosť bola posunutá na 1. apríl 2020 a sú taxatívne 
vymenované vo VZN č.6/2019 zo dňa 5. novembra 2019.  
 
Ide konkrétne o poskytovanie hromadných úkonov v rámci opatrovateľskej služby, ktoré sa 
dlhodobo opatrovaným neposkytujú, pretože nie je zo strany opatrovaných deklarovaná takáto 
potreba (napr. § 15, ods. 8 – ide o vykonávanie úkonov  ako nákup potravín, vyzdvihnutie 
a donáška liekov, úhrada šekov a platieb, vyzdvihnutie zásielky z pošty, ktoré by sa realizovali 
v neprítomnosti opatrovaného). Tieto úkony sú poskytované každému opatrovanému 
individuálne. Slovné spojenie „hromadne poskytované úkony“ sa vyskytuje aj v § 19 – Pomoc 
pri osobnej starostlivosti o dieťa, v § 20 – Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života 
a pracovného života, v § 24 – Opatrovateľská služba – spôsob výpočtu úhrad, ustanovenie 
výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia, v § 25 – Jedáleň – spôsob  výpočtu úhrad, 
ustanovenie výšky úhrady a špecifikácia spôsobu ich platenia.  
Vo VZN č. 2/2019  v § 24 odsek 3 znie: „ Úhrady za hromadne poskytované úkony v zmysle § 
15 ods. 8 sú stanovené v cenníku“, ktorý v zmysle vyššie uvedeného nebol vypracovaný.  
 
V ďalších odsekoch príslušných paragrafov sa viackrát spomína cenník za zapožičanie obedára 
– mesačný paušál ( suma 1,- EURO), umytie obedára ( suma 0,30 EUR), poskytnutie 
jednorazového termoobalu (0,40 EUR), jednorazová zálohová platba za poskytnutie  obedára 
(12,- EUR). Vzhľadom na to, že v súčasnosti  rámci opatrovateľskej služby klienti 
opatrovateľskej služby využívajú vlastné obedáre, zároveň dodávateľ obeda nie je 
zazmluvnený na umývanie obedára a platnosť vyššie citovaného cenníka by mala nadobudnúť 
účinnosť od 1. apríla 2020, nie je dôvod, aby tento cenník nadobudol účinnosť. 
 
Z vyššie uvedených informácií vieme odhadnúť, že vplyv na rozpočet vo výdavkovej 
a príjmovej časti bude nulový. 
 
Z dôvodu sprehľadnenia poskytovania sociálnych služieb občanom mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves v mesiacoch apríl – máj 2020 spracujeme a vyhodnotíme všetky relevantné 
a dostupné informácie, príklady dobrej praxe iných mestských častí a obcí. Tieto informácie 
budú zohľadnené v návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia  o poskytovaní sociálnych 
služieb, ktoré  bude predložené poslancom v predpokladanom termíne Miestneho 
zastupiteľstva v júni 2020. 
  
Stanovisko komisie sociálnej a zdravotnej zo dňa 10.3.2020: 
 
Komisia prerokovala materiál a odporučila ho predložiť a schváliť MZ m.č. Bratislava – Karlova Ves 
Hlasovanie:                     prít: 3  za: 3 proti: 0 zdržal sa: 0 
 

 
Bratislava, máj 2020. 



 
NÁVRH 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

číslo .../2020 
zo dňa 5. mája 2020 

 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves   
č. 2/2019 zo dňa 25. júna 2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní 
sociálnych služieb a úhradách za ne, a o vytváraní partnerstva, v znení VZN č. 6/2019 zo 
dňa 5. novembra 2019 
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, 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 a zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých 
odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
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. 2/2019 zo dňa 25. júna 
2019 o posudkovej činnosti, o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb a úhradách za 
ne, a o vytváraní partnerstva, v znení VZN č. 6/2019 zo dňa 5. novembra 2019 sa mení takto: 
 

1. V § 15 ods. 3 sa slová „trvalého alebo prechodného pobytu FO“ nahrádzajú slovami 
„trvalého, prechodného alebo obvyklého pobytu FO.“ 

2. V § 15 ods. 3 sa vypúšťa druhá (posledná) veta.  
3. V § 15 sa vypúšťa odsek 8. 
4. V § 15 sa doterajšie odseky 9 a 10 označujú ako odseky 8 a 9. 
5. V § 15 v novom odseku 9 sa slovo „výhradne“ nahrádza novým slovom „zvyčajne“.  
6. V § 15 v novom odseku 9 sa vypúšťa druhá (posledná) veta. 
7. V § 15 sa doterajšie odseky 11 až 18 označujú ako odseky 10 až 17. 
8. V § 17 sa vypúšťa odsek 5. 
9. V § 17 sa doterajšie odseky 6 a 7 označujú ako odseky 5 a 6.  
10. V § 19 sa vypúšťa odsek 10. 
11. V § 19 sa doterajšie odseky 11 až 16 označujú ako odseky 10 až 15. 
12. V § 20 sa vypúšťajú odseky 8 a 9. 
13. V § 20 sa doterajšie odseky 10 až 15 označujú ako odseky 8 až 13. 
14. V § 24 ods. 1 znie: „Opatrovateľská služba má stanovenú základnú hodinovú sadzbu.“. 
15. V § 24 sa vypúšťajú odseky 3, 4, 5, 6 a 10. 
16. V § 24 sa doterajšie odseky 7, 8, 9, 11 a 12 označujú ako odseky 3 až 7. 
17. V § 24 nový odsek 6 znie: „Do úhrady za OS sa za všetky poskytnuté úkony donáška 

jedla do domu v príslušnom kalendárnom mesiaci pripočítava súčet sumy za stravu a 
sumy za donášku do domácnosti.“ 

18. V § 25 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. 
19. V § 25 sa doterajšie odseky 5 a 6 označujú ako odseky 3 a 4. 



20. V § 25 nový odsek 4 znie: „Úhrada za poskytnutie stravovania formou donášky stravy 
do domácnosti sa určuje na kalendárny mesiac a je tvorená súčtom sumy za stravu 
a sumy za donášku do domácnosti.“. 

21. V § 35 sa vypúšťajú odseky 1, 2, 4 až 8. 
22. V § 35 sa doterajší odsek 3 označuje ako odsek 1. 

 
 

Čl. II 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. júna 2020.  
 
 
 
 
          
         Dana Čahojová 

      Starostka 
 

 
 


