Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
č. 1/2018 zo dňa 26.06.2018
o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za
sociálnu službu (ďalej len VZN).
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení
neskorších predpisov, v spojitosti s § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona Slovenskej národnej rady
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN") upravuje podrobnosti o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrady za poskytované sociálne služby
v zmysle zákona o sociálnych službách verejným poskytovateľom, ktorým je mestská časť
Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „mestská časť“).
§2
Denný stacionár
1. Mestská časť poskytuje sociálnu službu v zariadení na to určenom, v dennom stacionári,
zriadenom na Čiernovodskej 25, 821 07 Bratislava, v obytnej zóne mestskej časti BratislavaVrakuňa. V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba1 fyzickej osobe, ktorá je odkázaná
na pomoc inej fyzickej osoby 2 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas.
2. Podmienkou poskytovania sociálnej služby fyzickej osobe (ďalej „prijímateľ“ alebo „fyzická
osoba“) v dennom stacionári je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie
sociálnej služby v dennom stacionári vydané príslušnou mestskou časťou, mestom alebo obcou,
v mieste trvalého bydliska žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby. Denný stracionár je
sociálna služba poskytovaná mestskou časťou3 fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
3. Denný stacionár je ambulantná sociálna služba v zariadení s poskytovaním stravovania.
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7.

V dennom stacionári sa poskytujú:
a) odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- sociálne poradenstvo
- sociálna rehabilitácia
- pracovná terapia
b) obslužné činnosti: stravovanie, upratovanie, ďalšie vecné plnenia spojené
s poskytovaním sociálnej služby
c) ďalšie činnosti: záujmová činnosť
V dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe,
ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej
rehabilitácii.
Konkrétne podmienky poskytovania sociálnej služby prijímateľovi v dennom stacionári, výšku
a spôsob úhrady za sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby.4
Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje v pracovnom čase od 7,30 do 17,30 hod.
§3
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári

1. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej zriaďovateľom denného
stacionára - mestskou časťou (ďalej len „poskytovateľom“) sociálnej služby v prepočte na 21
pracovných dní, v súlade s týmto VZN (príloha č. 1).
2. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:
- odborné činnosti - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
- obslužné činnosti - stravovanie, upratovanie
- za vecné plnenia spojené s poskytovaním služby
3. Denná úhrnná suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať:
- sumu úhrady za odborné činnosti: výška úhrady za sociálnu službu je stanovená podľa stupňa
odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
v zmysle zákona o sociálnych službách a určuje sa počtom dní poskytnutej sociálnej služby,
- sumu úhrady za obslužné činnosti a stravovanie: výška úhrady za poskytovanie stravy pre
prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v dennom stacionári sa
skladá z desiaty, obeda a olovrantu na jeden deň a určuje sa podľa počtu odobratých jedál v
kalendárnom mesiaci,
- sumu úhrady za vecné plnenia spojené s poskytovaním služby: za vecné plnenia súvisiace s
poskytovanou sociálnou službou sa považuje vykonávanie osobnej hygieny celého tela,
prevádzkové náklady a ostatné výdavky zariadenia sociálnych služieb, nezahrnuté v iných
častiach úhrady a určuje sa počtom dní poskytnutej sociálnej služby.
4. Mestská časť poskytuje poberateľom sociálnej služby v dennom stacionári doplnkovú službu –
dopravu do/z denného stacionára prednostne pre občanov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa
a občanov mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice za úhradu. Výška úhrady je
jednosmerná (príloha č. 1).
5. Prijímateľ sociálnej služby, ktorý spĺňa podmienky odkázanosti na základe právoplatného
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, môže poberať službu v dennom stacionári za
sumu úhrady za sociálnu službu najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
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Pri hospitalizácii prijímateľa sociálnej služby alebo pri prerušení poskytovania sociálnej služby
v dennom stacionári na dobu dlhšiu ako 30 dní, je prijímateľ sociálnej služby túto skutočnosť
povinný písomne oznámiť alebo zabezpečiť písomné oznámenie poskytovateľovi. Na základe
uvedeného oznámenia bude prijímateľovi sociálnej služby prerušené poskytovanie sociálnej
služby v dennom stacionári. Ak prijímateľ sociálnej služby uvedenú skutočnosť neoznámi,
alebo nezabezpečí oznámenie poskytovateľovi sociálnej služby, môže poskytovateľ zmluvu o
poskytovaní sociálnej služby vypovedať.
§4
Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná mestskou časťou5 fyzickej osobe, ktorá:
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II.6
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju
domácnosť a základných sociálnych aktivitách.7
2. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby vydané právoplatné
rozhodnutie o
odkázanosti na opatrovateľskú službu okrem prípadov uvedených v zákone o sociálnych
službách.
3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony8 v súlade s vydaným rozhodnutím o odkázanosti
na opatrovateľskú službu. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje
mestská časť v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy zodpovedá stupňu
odkázanosti fyzickej osoby.9 Opatrovateľská
služba sa poskytuje v domácom prostredí
prijímateľa.
4. Ak prijímateľ sociálnej služby žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby
uvedeného v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu, je povinný písomne doručiť
žiadosť o opätovné posúdenie zdravotného stavu s doložením nového lekárskeho nálezu,
posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo výpisu zo
zdravotnej dokumentácie nie staršieho ako 6 mesiacov pre účel opätovného lekárskeho
posúdenia na základe požiadania fyzickej osoby.
5. Pri hospitalizácii prijímateľa opatrovateľskej služby alebo pri prerušení poskytovania
opatrovateľskej služby je prijímateľ opatrovateľskej služby túto skutočnosť povinný
bezodkladne oznámiť alebo zabezpečiť bezodkladné oznámenie poskytovateľovi. Na základe
uvedeného oznámenia bude prijímateľovi sociálnej služby prerušené poskytovanie sociálnej
služby. Ak prijímateľ sociálnej služby uvedenú skutočnosť neoznámi, alebo nezabezpečí
oznámenie poskytovateľovi sociálnej služby, môže poskytovateľ zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby vypovedať.
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje prijímateľovi do doby trvania podmienok, v súlade s
právoplatným rozhodnutím o odkázanosti fyzickej osoby na opatrovateľskú službu, pre tento
druh sociálnej služby.
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§5
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu – opatrovateľská služba
1. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom
opatrovateľskej služby v súlade s týmto VZN (príloha č. 2).
2. Výška úhrady za opatrovateľskú službu v rozsahu poskytovania pomoci pri sebaobslužných
úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť, mimo donášky stravy, pri základných sociálnych
aktivitách alebo pri samotnom dohľade prijímateľa je stanovená v závislosti od výšky príjmu
prijímateľa (tabuľka č. 1 prílohy č. 2).
3. Výška úhrady za poskytnutie opatrovateľskej služby - donášky stravy (manipulácia so stravou
– naloženie jedla do obedára, prinesenie do domácnosti, naloženie na tanier, umytie riadu a iné,
je stanovená v závislosti od výšky príjmu prijímateľa (tabuľka č. 2 prílohy č. 2).
4. Výška úhrad za poskytnutie opatrovateľskej služby v rozsahu poskytovania pomoci pri
sebaobslužných úkonoch, úkonoch starostlivosti o domácnosť vrátane donášky stravy, pri
základných sociálnych aktivitách alebo pri samotnom dohľade prijímateľa je stanovená
v závislosti od výšky príjmu prijímateľa (tabuľka č. 3 prílohy č. 2).
5. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby10.
§ 6
Jedáleň
1. Mestská časť poskytuje podpornú sociálnu službu – jedáleň11. V jedálni poskytuje stravovanie
fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mestskej časti (ďalej len „stravník“), ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.
2. Mestská časť v jedálni poskytuje stravovanie v pracovných dňoch formou podávania obedov.
§7
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v jedálni
1. Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby sa vypočítava z hodnoty obeda
dodávateľa stravy v závislosti od výšky príjmu stravníka a príspevku mestskej časti.
2. Výška doplatkov mestskej časti za poskytnutú sociálnu službu v jedálni je určená osobitným
predpisom.12
§8
Denné centrum
1. Mestská časť poskytuje podpornú sociálnu službu – denné centrum13 počas dňa fyzickej
osobe, ktorá:
- dovŕšila dôchodkový vek,
- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným
stavom
- rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
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2. V dennom centre sa najmä:
- poskytuje sociálne poradenstvo,
- zabezpečuje záujmová činnosť.
§9
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom centre
1. Mestská časť poskytuje sociálnu službu bez úhrady (bezodplatne).
§ 10
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto VZN sa zrušuje:
a) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2015
zo dňa
22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za
sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti BratislavaVrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania
sociálnej služby - opatrovateľskej služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú
opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11.
2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby,
b) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 11/2015 zo dňa
08.12.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za
sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej
služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č. 4/2010 zo dňa 16.11.2010
o podmienkach poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej služby a spôsobe určenia
výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení VZN č. 1/2012 zo dňa
19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010 o podmienkach poskytovania sociálnej
služby,
c) Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 6/2016 zo dňa
13.12.2016 o podmienkach poskytovania sociálnej služby, výške a spôsobe úhrady za
sociálnu službu, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa č. 4/2015 zo dňa 22.09.2015 o podmienkach poskytovania sociálnej
služby, výške a spôsobe úhrady za sociálnu službu, ktorým sa zrušuje
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej aj „VZN“) č.
4/2010 zo dňa 16.11.2010 o podmienkach poskytovania sociálnej služby - opatrovateľskej
služby a spôsobe určenia výšky úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, v znení
VZN č. 1/2012 zo dňa 19.06.2012, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 4/2010 zo dňa 16. 11. 2010 o podmienkach
poskytovania sociálnej služby.

§ 11
Záverečné ustanovenia
1. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa sa uznieslo na vydaní tohto VZN
na svojom zasadnutí dňa 26.06.2018 uznesením č. 401/XXIV/2018 a toto VZN vzhľadom
na zabránenie vzniku škôd na majetku nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na úradnej
tabuli a webovej stránke mestskej časti.

JUDr. Ing. Martin K u r u c, v.r.
starosta

Vyvesené dňa: 26.06.2018
Schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Vrakuňa č. 401/XXIV/2018 zo dňa
26.06.2018

Príloha č. 1

Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom stacionári
Tabuľka č. 1 - cenník služieb v Dennom stacionári

Stupeň
odkázanosti

Mesačný
poplatok za
stupeň
odkázanosti

Mesačný
poplatok
na stravu

Mesačný
poplatok za
upratovanie

Mesačný
poplatok za
vecné
plnenia za
spoločné
priestory

Mesačná
suma
úhrady
spolu

Výška
úhrady za
jednosmernú
dopravu
(doplnková
služba)

III.

42,00 €

94,50 €

21,00 €

16,80 €

174,30 €

1,00 €

IV.

54,60 €

94,50 €

21,00 €

16,80 €

186,90 €

1,00 €

V.

84,00 €

94,50 €

21,00 €

16,80 €

216,30 €

1,00 €

VI.

105,00 €

94,50 €

21,00 €

16,80 €

237,30 €

1,00 €

Poznámka:
Výška úhrady za poskytovanie stravy pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje
sociálna služba v dennom stacionári na jeden deň je vo výške 4,50 € a skladá sa:
- desiata: 1,00 €
- obed:
2,50 €
- olovrant: 1,00 €

Príloha č. 2
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu – opatrovateľská služba
Tabuľka č. 1
Doba
poskytovania
opatrovateľskej
služby
8,00 – 15,30 hod
€/hod

Úhrada prijímateľa za opatrovateľskú službu v €/hodinu bez
poskytnutia donášky stravy
(za každú začatú hodinu)
príjem do 200,00 €
vrátane
1,60

príjem od 200,01 € do
300,00 € vrátane
1,70

príjem nad 300,01 €
1,80

Tabuľka č. 2
Doba
Úhrada prijímateľa za opatrovateľskú službu len za donášku stravy
poskytovania
opatrovateľskej
služby
príjem do 200,00 €
príjem od 200,01 € do príjem nad 300,01 €
8,00 – 15,30 hod
vrátane
300,00 € vrátane
Donáška stravy v €
2,00
2,10
2,20

Tabuľka č. 3
Doba
poskytovania
opatrovateľskej
služby
8,00 – 15,30 hod
€/hod.
Donáška stravy v €

Úhrada prijímateľa za opatrovateľskú službu v €/hod. vrátane
donášky stravy
príjem do 200,00 €
vrátane
1,60
2,00

príjem od 200,01 € do
300,00 € vrátane
1,70
2,10

príjem nad 300,01 €
1,80
2,20

