Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo 5/2016
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.

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, v. r.
starostka
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