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Vec: Žiadost' o zauiatie stanoviska
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava pripravilo návrh všeobecne závázného
nariadenia, ktorým sa mení Všeobecne závázné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019.
V súvislosti s uvedenou skutočnost'ou si Vás dovol'ujem požiadat' o zaujatie stanoviska
miestneho zastupitel'stva k predmetnému návrhu nariadenia.
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Príloha: 1 . Návrh všeobecne závázného nariadenia

2. Dóvodová správa
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Návrh
Všeobecne záv»zné nariadenie

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č.x/2019
Z ............................. ,

ktorým sa mení všeobecne závázné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne
závMzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019

Mestské zastupitel'stvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podl'a § 11
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 3 77/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z.
osociálnych službách aozmene adoplnení zákona č. 455/1991 Zb. oživnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa uznieslo:

Čl. I

1. §7znie:

,,(1) Suma úhrady za odborné činnosti na deň na osobu je jednotná bez ohradu na stupeň
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 2,75 Eur."

,,(:2) Zvýšenie úhrad za odborné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej
pí"sobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, ustanovuje každoročnú valorizáciu úhrad na
základe rastu ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok."

1. 8;, 10 odsek 2 sa text ,,0,13 Eur" mení na text ,,O,20 Eur".
8, 10 odsek 4 sa text ,,0,30 Eur" mení na text ,,0,45 Eur".
§ 10 odsek 5 sa text ,,0, 10 Eur" mení na text ,,0,15 Eur".

8, 10 sa dopfňa o odsek 7, ktorý znie:
,,Zvýšenie úhrad za bývanie v zariadeniach sociálnych služieb v zriad'ovatel'skej pósobnosti
hlavného mesta SR Bratislavy ustanovuje každoročnú valorizáciu úhrady na základe rastu
ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok."
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnost' .................. 2019.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

Dóvodová správa: úprava VZN o úhradách za sociálne služby
Zhrriuíie

Náklady na prevádzku zariadení pre seniorov narástli od roku 2013 o 43 %, na raste sa
najviac podiel'ajú mzdy (47% nárast).

*

Rast miezd nákladovo znášal rozpočet hlavného mesta. Krytie nákladov úhradami

*

klientov kleslo z 32 % v roku 2013 na 26 % v roku 2018. Dotácie od štátu narástli iba

o 3 %. Úhrady klientov sa nemenili minimálne od roku 2011.
Priemerná úhrada klienta v bratislavských zariadeniach je v porovnaní s inými

*

krajskými mestami nižšia o 34 %.

Materiál predstavuje tri alternatívy úpravy úhrad (zvýšenie o 30 %, 50 % a 75 %) pre

*

zohl'adnenie doterajšieho nárastu, s mechanizmom každoročnej valorizácie na základe
rastu ekonomicky oprávnených nákladov.

Dodatočné rozpočtové príjmy budú, v závislosti od zvolenej alternatívy, medzi O,9 -

*

2,5 mil. eur v budúcom roku, s každoročnou valorizáciou.
Za sociálriu oblast'.'

V Bratislave máme 7 zariaderu' pre seniorov zriadených hlavným mestom Bratislava

s celkovou kapacitou 1027 miest, celkovým počtom zamestnancov 470 a celkovým počtom
klientov umiestnených v zariadení v stupňoch odkázanosti II. - VI.-1027.
Náklady na prevádzku zariaďení pre seniorov, zriadených hlavným mestom, rástli od
roku 2013 priemerným tempom 7,4 % ročne (z 8,7 na 12,4 mil. eur v roku 2018), tvoria
jednu z najváčších položiek rozpočtu mesta. Celkový nárast medzi rolani 2013 a 2018
predstavuje 43 %. Výdavky na starostlivost' o seniorov sú piata najvučšia položka rozpočtu
mesta, v roku 2019 sa rozpočtujú až na 14,4 mil. eur kvóli 1 0% valorizácii vo vereinei správe.
Graf 1: Bežné výdavky zariadení pre seniorov (zdroj: RIS)
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Na raste miezd sa najviac podiel'ajú osobné náklady (8 % ročne), ktoré narástli z 5 mil.
eur v roku 2013 na 7,5 mil. eur v roku 2018. Celkový nárast medzi rokrni 2013 a 2018
predstavuje 47 %. V rokoch 2019 a 2020 sa vplyvom povinnej valorizácie a úpravou zákonníka

práce očakáva d'alší rast o viac ako 10 % ročne. Rast miezd nákladovo znášal rozpoěet
hlavného mesta. Podiel nákladov, krytých úhradou klientov, klesol v priemere o 6 bodov
z 32 % v roku 2013 na 26 % v roku 2018. Financovanie zo strany štátu nezohl'adňovalo
vyššie náklady na zamestnávanie v zariadeniach sociálnych služieb, dotácia od MPSVR SR
narástla medzi rokmi 2013 a 2018 iba o 3,1 %.

Úhrada zo strany klientov sa nemenila od roku 2011, s výnimkou DS Archa klesol vo všetkých
zariadeniach podiel nákladov, krytých prí?jmami od klientov.

Tabul'ka 1: Podiel nákladov, krytých z príjmov od klientov (zdroj: rozpočet HMBA)
Zariadenie

2013 2018 Rozdiel

Domtretiehoveku,Polereckéhoul.
Domovjeseneživota, Hanulovaul.

40% 28% -12%
32% 26% -6%

ZOS Sekurisova ul.

22% 20% -2%

Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta
DomovseniorovArchanaRozvodnejul.

26% 22% -4%
17% 27% 11%

Zariadenie opatrovatel'skej služby v DSA (ZOS)

9% 23% 14%

Domov seniorov Lamač, Na barine
Gerium , Pri trati
ZOS Smolnícka ul.

45% 32% -13%
26% 1 6% -9%
27% 26% -2%

Domov pri krízi, ul. Pri Kríži

42% 29% -13%

Priemer

32% 26% -6%

Priemerná úhrada klienta vbratislavských zariadeniach je vporovnaní sinými
krajskými mestami nižsia o 34 %. Priemerná mesačná úhrada klienta v roku 2018 bola

v bratislavských zariadeniach pre seniorov 229 eur. Na tejto úrovni sa pohybujú iba Nitra
a Košice (243, resp. 23 7 eur), ostatné la'ajské mestá vyberú o približne polovicu viac za jedného
klienta. Pritom mediánová mzda v bratislavskom kraji je o približne štvitinu vyššia ako
v ostatných k?rajoch, takže nominálny rozdiel v úhradách je znásobený vyššími cenami práce
a vyššou konkurenciou na pracovnom trhu.

Tabul'ka 2: Priemerné 4hrady od klientov vzariadeniach pre seniorov v krajských

mestách (zdroj: HMBA, ŠÚSR)

Priemerná
Veur
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Rozdiel ,,J,,???,
?J? Rozdiel
Mediánová mzda
.

mesacna uhrada oproti
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.

opro'b

na klienta

Bratislave

v' ?"J'
kraji

Bratislaye

Bratislava

229

0

1169

0

BanskáBystrica

329

44%

862

-26%

Trnava

385

68%

940

-20%

Nitra

243

6%

861

-26%

Trenčín

310

35%

928

-21%

Košice

237

3%

905

-23%

Prešov

343

50%

791

-32%

308

34%

Priemer bez

Bratislavy

Pre zohl'adnenie rastúcich mzdových nákladov a dosiahnutie minimálne úrovne iných
krajských miest navrhujeme upravit' úhrady za ubytovanie aodbornú ěinnost'
v zariadeniach sociálnych služieb o 50 %. Tento nárast zohl'adnf rast nákladov za roky 2013
a 2018 a zároveň vytvorí priestor pre d'alší očakávaný rast nákladov v rokoch 2019 a 2020
z dóvodu povinnej valorizácie miezd zamestnancov vo verejnom záujme. Zároveň zohl'adní
úroveň úhrad v iných kra?jských mestách a realitu trhu prácu v Bratislave v porovnanf s inými
krajskými mestami.

