
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:

Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na spôsob poskytovania, určenia úhrady, 
výšku úhrady a spôsob platenia úhrady za: 

1. opatrovateľskú službu v zmysle § 41 zákona
2. odľahčovaciu službu v zmysle § 54 zákona
3. jedáleň v zmysle § 58 zákona

Druhá časť
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

§ 2

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je

a)   odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II 
podľa  prílohy  č. 3  zákona.

b)  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť a základných  sociálnych  aktivitách  podľa  prílohy č. 4 zákona.

2. Opatrovateľská  služba sa  poskytuje terénnou formou v prirodzenom prostredí a v mieste 
pobytu občana v pracovných dňoch, štandardne v čase od  8,00 hod. do 15,30 hod.,  
prostredníctvom  opatrovateliek, s  ktorými  mestská časť uzatvára pracovnú zmluvu na 
dobu opatrovania. Výnimočne, po vzájomnej dohode, možno dohodnúť aj odlišný čas 
opatrovania od štandardného času.



§ 3
Úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej 
poskytovateľom sociálnej služby podľa príjmu a majetku s prihliadnutím na § 73 zákona. 
Príjem sa na účely určenia úhrady za sociálnu službu posudzuje podľa osobitného 
predpisu. Majetok sa na účely určenia úhrady za sociálnu službu posudzuje podľa § 72 
ods. 11 až 18 zákona.

2. Úhrada za jednu hodinu opatrovateľskej služby pre prijímateľa sociálnej služby je 
stanovená na :
a)  2,00 €/hod. pri stupni odkázanosti II a III,
b) 2,50 €/hod. pri stupni odkázanosti IV, V a VI.

3. Rozsah opatrovateľskej služby sa určí podľa prílohy č. 4 zákona v hodinách na základe 
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Úhrada sa v mesiaci určuje v prepočte na 
21 pracovných dní.

4. Ak občan požiada o poskytovanie opatrovateľskej služby podľa § 51a zákona bez 
posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, platí úhradu vo výške 100 % EON (ďalej len 
„EON“), t.j. 4,00 €/hod. 

§ 4
Konanie vo veci poskytovania sociálnej služby

1. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, je povinná podať na 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves písomnú žiadosť o uzatvorenie 
zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Žiadosť podľa prvej vety obsahuje:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a adresu jej pobytu,
b) druh sociálnej služby ktorú požaduje,
c) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
d) doklady o majetkových pomeroch,
e) deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
f) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

2. Súčasťou žiadosti je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. To neplatí, 
ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby, za ktorú bude platiť úhradu 
vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

3. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej 
osoby o posúdení odkázanosti na sociálnu službu, ktorá obsahuje meno a priezvisko, 
dátum narodenia, adresa pobytu, rodinný stav, štátne občianstvo, druh sociálnej služby a 
potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave 
a aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku.

4. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu je podkladom na vydanie rozhodnutia o 
odkázanosti na sociálnu službu.



5. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o 
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby môže v jej 
mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby 
podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.

6. Mestská časť poskytuje sociálnu službu na základe písomnej zmluvy, ktorá obsahuje 
zákonom stanovené náležitosti, ktorú je povinná uzatvoriť podľa zákona po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia  odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.

7. Fyzická osoba je povinná do ôsmich dní písomne oznámiť zmeny v skutočnostiach 
rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a zmeny v príjmových pomeroch 
a majetkových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrad za poskytnutie sociálnej 
služby.

8. Osobné údaje, ktoré spracúva mestská časť na účely poskytovania sociálnej služby sú 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, rodinný stav, štátne občianstvo, údaje   
týkajúce sa zdravia, údaje o príjme, údaje o majetku.

9. Mestská časť vedie evidenciu o prijímateľoch sociálnej služby v rozsahu 
predchádzajúceho odseku vrátane počtu hodín opatrovateľskej služby a úhrady za jednu 
hodinu opatrovateľskej služby.

Tretia časť
ODĽAHČOVACIA SLUŽBA

§ 5

1. Odľahčovacia služba podľa  zákona je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 
opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu, 
ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická 
osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný 
odpočinok na účel udržania jej fyzického a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku.

4. Mestská časť poskytne sociálne poradenstvo ohľadne možnosti využitia odľahčovacej 
služby fyzickej osobe v zmysle § 5 ods.1 VZN.  

Štvrtá časť
JEDÁLEŇ

§ 6



1.  V jedálni  sa podľa  zákona  poskytuje stravovanie fyzickej  osobe, ktorá
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných 

potrieb, alebo
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.

2. Jedáleň MČ Bratislava - Karlova Ves na Lackovej ulici môže poskytovať stravovanie aj 
prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby uvedenej v ods. 1 písm. b) 
a c).  

3. Ak má fyzická osoba záujem o donášku stravy do domácnosti, je povinná podať na 
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves písomnú žiadosť, ktorej súčasťou je 
rozhodnutie o dôchodku, ak nie je poberateľ dôchodku, potvrdenie od lekára. 

§ 7
Úhrady za poskytovanie stravy formou donášky stravy do domácnosti

1. Úhradu za poskytnutie stravy formou donášky stravy do domácnosti tvorí suma za 
donášku do domácnosti a cestovného.

2. Strava (obed) sa účtuje osobitne, pričom sumu za jeden obed tvorí aktuálna cena obeda po 
odpočítaní príspevku mestskej časti.

3. Suma za  donášku jedného obeda je:
a) 1,00 €/deň pri vzdialenosti do 500 m od zastávky mestskej hromadnej dopravy,
b) 1,50 €/deň pri vzdialenosti nad 500 m od zastávky mestskej hromadnej dopravy.

4. Cestovné tvoria náklady na 2 cestovné lístky (15 minútový alebo 60 minútový) na 
mestskú hromadnú dopravu podľa aktuálne platného prepravného poriadku Dopravného 
podniku Bratislava.

5. Donášku stravy možno uskutočniť a j prostredníctvom motorového vozidla. V tomto 
prípade sa cestovné (dopravné) náklady vypočítajú podľa osobitného predpisu.

6. Pri donáške viacerých obedov do jednej domácnosti sa cestovné hradí iba jeden krát.  

7. Úhrada sa v mesiaci určuje podľa počtu pracovných dní v mesiaci. 

8. Donášku obeda z  jedálne bude zabezpečovať referát posudkovej činnosti a 
opatrovateľskej služby podľa kapacitných možností prostredníctvom opatrovateliek 
mestskej časti.

§ 8
Spoločné ustanovenia

1. V prípade nárastu cien vstupov je poskytovateľ sociálnych služieb oprávnený navýšiť 
úhradu za poskytované služby o sumu zodpovedajúcu nárastu cien vstupov poskytovateľa  
pri poskytovaní sociálnych služieb.

2. Úhrada za opatrovateľskú službu sa bude v prípade nárastu vstupov upravovať podľa 



priemerných EON za predchádzajúci rok vždy k 1.júlu daného roka.

3. Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, poskytovanie sociálnych služieb 
mestskou časťou sa riadi ustanoveniami zákona primerane.

§ 9
Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa  všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 
4/2009 zo dňa 22.9.2009 a č. 1/2012  zo dňa 27.3.2012 o poskytovaní sociálnych služieb.  

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť  1. júla 2012.

Ing. Iveta Hanulíková
starostka



Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 MČ Bratislava - Karlova Ves  bolo

na úradnú tabuľu vyvesené: 29.5.2012

z úradnej tabule zvesené: 12.6.2012

                                                                                      Mgr. MVDr. Miroslav Špejl
vedúci - referát organizačný a správy 

registratúry


