
Mestská časť Bratislava - Ružinov  
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov  

 
č. 37/2014  

 
zo dňa 6.5. 2014,  

 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 

03.05.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb  
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa ust. § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 

Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, ustanovuje:  
 

Čl. I  
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 2/2011 zo dňa 03.05.2011 o úhradách za 
poskytovanie sociálnych služieb  

sa mení a dopĺňa takto: 
 
 

1. § 2 znie: 

„(1) Mestská časť je zriaďovateľom :  
a) zariadenia pre seniorov poskytujúce sociálnu službu  v Ružinovskom domove  seniorov /  RDS / a v Domove 
dôchodcov / DD / 

(2) Mestská časť poskytuje : 
a) domácu opatrovateľskú službu   prostredníctvom  Domova dôchodcov ,  
b) prepravnú službu prostredníctvom Domova dôchodcov. 

(3) Fyzická osoba , ktorá má záujem o poskytovanie sociálnych služieb v  RDS  alebo v  DD nedoručuje 
písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na obec, ale priamo uvedie tejto právnickej osobe 
všetky údaje uvedené v § 74 ods. 3 zákona o sociálnych službách na účely uzatvorenia zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby. 

(4) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnych služieb v rozsahu pôsobnosti obce u neverejného 
poskytovateľa , doručí obci písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. 

Žiadosť má obsahovať :  

a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej  
pobytu, 
b) názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si táto fyzická osoba 
vybrala, 
c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby, 
d) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby a 
e) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.„ 
 
 
2. V § 3 odseku 1 sa slová “V zariadení  pre  seniorov“  nahrádzajú slovami „V RDS a v DD„ 
 
3. V § 3 odseku 1 sa za slovami „na pomoc inej osoby„ vkladajú slová „a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV„ 
 
 

 

 



4. § 3 sa dopĺňa  odsekom 5, ktorý znie : 

„(5) Prijímateľ sociálnej služby v RDS a DD je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej služby aspoň dve jedlá 
denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prijímateľa sociálnej 
služby, ktorý nie je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa prílohy č. 3 prvého 
bodu zákona o sociálnych službách a úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť podľa prílohy č. 4 časti II 
písmena a) až d) a f) zákona o sociálnych službách.“ 
 

5. V § 5 odsek 4 znie : 
 
„(4) Prijímateľ sociálnej služby môže písomne požiadať o dočasné prerušenie poskytovania sociálnej služby.“     
 
6. V § 6 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3 , ktoré znejú : 
 
„(2) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu upravuje 
zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby uzatvorená podľa § 74 zákona o sociálnych službách medzi 
prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom. 

(3) V prípade, že žiadateľ o opatrovateľskú službu žiada o poskytovanie služby nad rámec počtu hodín 
zodpovedajúcich stupňu odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, môže mu byť táto služba 
poskytnutá, avšak za úhradu vo výške 100 % EON.“ 

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 4 a 5. 
 

7. V § 6 odsek 4 znie: 

„(1)Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je pri stupni odkázanosti v tomto znení:  

stupeň odkázanosti 

na soc. službu  1hod/eur 

II. 1,5 

III. 1,5 

IV.  1,8 

V. 2,2 

VI.  2,2 

 

(2) V čase poskytovania opatrovateľskej služby v čase cez víkendy, sviatky a mimo pracovnej doby je výška 
úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby 4,40 eur.“ 

9. V § 6  odseku 5   sa suma „2 eurá“  nahrádza sumou „3 eurá“.  

10. V § 6 odseku 5 sa na konci pripája táto veta: „V čase poskytovania opatrovateľskej služby v čase cez 
víkendy, sviatky a mimo pracovnej doby je výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby 5 eur.„ 

11. § 9 a  § 10 sa vypúšťajú. 

 

 

 

 



Čl. II  

Starosta Mestskej časti Bratislava – Ružinov sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplné znenie Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 2/2011 zo dňa 03.05.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb  
  
 

Čl. III  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli  Mestskej časti Bratislava – Ružinov. 

 

 

 

 
                                                                                                                            Dušan Pekár, v. r.  

                                                                                                                                                  starosta  

 


