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Materiál na 8. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.11.2019

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves,  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

Predkladateľ: Spracovateľ:

Mgr. Katarína Procházková, PhD. Mgr. Martina Bendíková
prednostka referát právny

Prerokované:

- v miestnej rade 23.10.2019 miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii SZ  29.10.2019

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Návrh VZN
Stanovisko MiR a komisie 



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA-KARLOVA VES

A. schvaľuje

všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Karlova Ves č. xx/2019, 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



DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves prijalo 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“).  Z dôvodu potreby zmeny nastavenia  výkonu  sociálnych služieb,  ktorá
vyústi do prípravy nového návrhu všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní sociálnych
služieb  je  potrebné  v súčasnosti  upraviť  dátum účinnosti  niektorých  ustanovení  aktuálne
platného  VZN  č.  2/2019.  Predpokladaný  termín  prijatia  nového  všeobecne  záväzného
nariadenia o poskytovaní sociálnych služieb je prvý štvrťrok 2020. 

Bratislava, október 2019.



NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

číslo .../2019
zo dňa 5. novembra 2019

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

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 sa mení takto:

1. V § 35 ods. 6 sa dátum „1.12.2019„ nahrádza dátumom „01.03.2020„ ,
2. V § 35 ods. 7 sa dátum „1.1.2020„ nahrádza dátumom „01.03.2020„ ,
3. V § 35 ods. 8 sa dátum „1.1.2020„ nahrádza dátumom „01.03.2020„ .

Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 25. novembra 2019. 

Dana Čahojová
      Starostka



Stanovisko Miestnej rady zo dňa 23.10.2019:

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Návrh všeobecne záväzného
nariadenia  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves,  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 a  odporúča  materiál  predložiť   na  zasadnutie  miestneho
zastupiteľstva.

Hlasovanie -  prítomní: 7   za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0

Stanovisko Komisie sociálnej a     zdravotnej (SZ) zo dňa 29.10.2019:

Komisia odporučila predložiť nové návrhy na najbližšom stretnutí, na ktorom bude predložená nová,
upravená a aplikovateľná koncepcia VZN.

Hlasovanie :              prít: 4 za: 4 proti: 0 zdržal sa: 0


