
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
 

Starosta 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 
vyhlasuje 

 
úplné znenie 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 
03.05.2011 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení zmien a doplnení 

vykonaných všeobecne záväzným nariadením č. 37/2014  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
Mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
č. 38/2014 

 
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislavy v znení zákona č. 535/2008 Z. z. § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 72 ods. 2 zákona 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“) a čl. 32 ods. 10 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ustanovuje: 
 

 
§ 1 

 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje výšky úhrad za poskytovanie sociálnych 
služieb v pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej len  „mestská časť“) 

 
 
 

§ 2  
 

Zariadenia a poskytované sociálne služby 
 

(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.“ 

 
 
 
                                                              § 3 
 

Zariadenie pre seniorov a výška úhrady za sociálne služby 
 
(1) V RDS a DD sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový 
vek, je odkázaná na pomoc inej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. alebo 
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje 
z iných vážnych dôvodov, napr. sociálny problém, bytový problém a pod. 
 
(2) V zariadení pre seniorov sa poskytujú tieto sociálne služby: 

a) odborné činnosti: 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 
2. sociálne poradenstvo, 
3. sociálna rehabilitácia, 
 
4. ošetrovateľská starostlivosť, 
b) obslužné činnosti: 
1. ubytovanie, 
2. stravovanie, 
3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 
 
c) ďalšie činnosti: 
1. úschova cenných vecí, 
2. záujmová činnosť 

 



(3) Podmienkou poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov je právoplatné 
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. 
 
(4) Podmienky a výšku úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov si 
fyzická osoba dohodne s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby. 1) 
 
(5) Prijímateľ sociálnej služby v RDS a DD je povinný odobrať v rámci tejto sociálnej 
služby aspoň 2 jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed alebo večera. Táto povinnosť sa 
nevzťahuje na prijímateľa sociálnej služby, ktorý nie je odkázaní 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. 
 
 
 
 
 
                                                                § 4 
 

(1) Výška úhrady pri odkázanosti za poskytovanú sociálnu službu fyzickej osobe na 
pomoc inej fyzickej osoby sa určuje podľa stupňa odkázanosti takto: 

 
 
 
 

(1) Výška úhrady pri 
odkázanosti za poskytovanú 
sociálnu službu fyzickej 
osobe na pomoc inej 
fyzickej osoby sa určuje 
podľa stupňa odkázanosti 
takto: Stupeň odkázanosti na 
soc. službu  

Počet bodov  Priemerný 
rozsah 
odkázanosti (h 
/ deň)  

Priemerný 
rozsah 
odkázanosti (h 
/ mesiac)  

Platba za 1 deň 
poskytovania 
sociálnej 
služby  

I.  105 - 120  0  0  0  
II.  85 - 104  2 - 4  60 - 120  0,60 eur  
III.  65 - 84  4 - 6  120 - 180  1,50 eur  
IV.  45 - 64  6 - 8  180 - 240  2,00 eur  
V.  25 - 44  8 - 12  240 - 360  3,00 eur  
VI.  0 - 24  viac ako 12  viac ako 360  3,50 eur  

 
 
 

(2) Výška úhrad za ubytovanie sa určuje na 1m2 obytnej plochy takto: 
a) do 15 m2: 
1. 0,12 eur/deň, ak túto plochu obýva jedna fyzická osoba, 
2. 0,09 eur/deň, ak túto plochu obývajú viaceré fyzické osoby, 
 
b) do 15 m2: 
1. 0,13 eur/deň, ak túto plochu obýva jedna fyzická osoba, 
2.  0,10 eur/deň, ak túto plochu obývajú viaceré fyzické osoby, 



 
(3) Sadzba úhrady sa znižuje v prípade  vlastného elektromeru o 0,30 eur za deň. 
(4) Výška úhrady pre fyzickú osobu sa za stravnú  jednotku sa určuje takto: 
a) pri racionálnej strave na jeden deň vo výške 4,20 až 5,20 eur za deň, z toho: 
1. raňajky 12%, 
2. desiata 9%, 
3. obed 40%, 
4. olovrant 9%, 
5. večera 30% 

 
 
 

b) pri diabetickej a inej špeciálnej diéte, ktorá môže byť denne navýšená do 30% 
z toho: 

1. raňajky 11%, 
2. desiata 8%, 
3. obed 40%, 
4. olovrant 8%, 
5. večera 27% 
6. druhá večera 6% 

 
(5) K cene stravnej jednotky sa pripočítavajú režijné náklady vo výške 30% zo 

stanovenej výšky stravnej jednotky. 
 

 
 

§ 5 
 

Opatrovateľská služba a výška jej úhrady 
 
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc 

inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. stupeň odkázanosti. 
(2) Podmienkou poskytovania  opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie 

o odkázanosti na opatrovateľskú službu vydané mestskou časťou. 
(3) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe 
a) na území mestskej časti, 
b) s trvalým pobytom v mestskej časti, 
c) v jej prirodzenom sociálnom prostredí.  
(4) Prijímateľ sociálnej služby môže písomne požiadať o dočasné prerušenie 

poskytovania sociálnej služby.  
 
 
 
 
                                                                         § 6 
 

(1) Podmienky a výšku úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby si fyzická 
osoba dohodne s poskytovateľom v zmluve o poskytovaní sociálnej služby.1)  

 



(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 vo výške 100% 
EON. 

 
 

 
(4) 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

 
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.“ 

(5)  Pri príjme presahujúcom trojnásobok životného minima 2) je výška úhrady za 
jednu hodinu opatrovateľskej služby 3 eurá. V čase poskytovania opatrovateľskej 
služby v čase cez víkendy, sviatky a mimo pracovnej doby je výška  úhrady za 
jednu hodinu opatrovateľskej služby 5 eur. 

 
 

 
§ 7 

 
Prepravná služba a výška jej úhrady 

 
(1) Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým 

zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným 
motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom 
s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou 
schopnosťou orientácie. 

(2) Podmienkou poskytovania prepravnej služby je: 
a) posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 3) 
b) potvrdenie  poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitého predpisu. 4) 
 
(3) Prepravnú službu  nemožno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím,  ktorej sa poskytuje príspevok na prepravu alebo ktorá je vlastníkom 
prípadne držiteľom osobného motorového vozidla. 

(4) Prepravná služba sa poskytuje maximálne  8 hodín v jednom pracovnom dni. 



 
 
 

§ 8 
 

(1) Fyzická osoba je povinná platiť úhradu za poskytnutú prepravnú službu v sume 
určenej poskytovateľom prepravnej služby v mesiaci, v ktorom sa prepravná služba 
poskytla, najneskôr však do konca tohto mesiaca. 

(2) Prepravná služba sa poskytuje len fyzickej osobe s trvalým pobytom na území 
mestskej časti. 

(3) Výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 0,60 eura/km. 
(4) Podmienky a výšku úhrady sa poskytovanie prepravnej služby si fyzická osoba 

dohodne s poskytovateľom prepravnej služby v zmluve o poskytovaní sociálnej 
služby. 1) 

 
 
                                                                § 9 
 
                                                Zrušovacie ustanovenie 
Zrušuje sa: 
 
1. všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 6/2004 
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestskou časťou Bratislava - Ružinov, 
2. všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2004 
o úhradách v zariadeniach sociálnych služieb. 
 
 
 
 

§ 10 
 

Účinnosť 
 

            1. Toto nariadenie  nadobúda účinnosť 01.07.2011.             
            2. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 37/2014 zo 

dňa 06.05.2014, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Ružinov č. 2/2011 zo dňa 03.05.2014 o úhradách za poskytovanie 
sociálnych služieb nadobudlo účinnosť 31.5.2014 
 
 
 
 
 

 
                                                                                     Dušan Pekár  v. r. 
                                                                                            starosta  
 
     
 



                                                                               

 
 
1) § 74  zákona 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. 
2) Zákon  č.  601/2003  Z. z.  o životnom  minime  a o zmene  a doplnení  niektorých  
    Zákonov v znení neskorších predpisov.  
3) Zákon  č.  447/2008  Z.  z . o peňažných  príspevkoch  na  kompenzáciu   ťažkého  
    Zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
4) Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ,zdravotníckych 
   pracovníkoch,  stavovských  organizáciách  v zdravotníctve  a o zmene  a  doplnení  
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


