VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mestskej časti Bratislava - Ružinov
č. 29 / 2021
zo dňa 18. 5. 2021
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne
služby
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 neskorších právnych predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na
§ 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“) sa uznieslo:
§1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky
poskytovania sociálnych služieb, výšku a spôsob úhrad za sociálne služby verejným
poskytovateľom, ktorým je mestská časť Bratislava-Ružinov (ďalej len „mestská časť“).
§2
Zariadenia a poskytované sociálne služby
(1) Mestská časť je zriaďovateľom dvoch zariadení pre seniorov, ktoré poskytujú sociálne služby,
a to:
a) Ružinovského domova seniorov so sídlom na Sklenárovej ulici č. 14 v Bratislave (ďalej len
„Ružinovský domov seniorov“),
b) Domova dôchodcov so sídlom na Pažítkovej ulici č. 2 v Bratislave (ďalej len „Domov
dôchodcov“).
(2) Mestská časť poskytuje:
a) domácu opatrovateľskú službu prostredníctvom Domova dôchodcov,
b) podpornú sociálnu službu v jedálni so sídlom na Zimnej ulici č. 1 v Bratislave,
c) podpornú sociálnu službu v piatich denných centrách nachádzajúcich sa na území
mestskej časti, a to so sídlom na Kaštieľskej ulici č. 30 v Bratislave, na Úvratí č. 52 v
Bratislave, na Páričkovej ulici č. 17 v Bratislave, na Ružinovskej ulici č. 28 v Bratislave a
na Zimnej ulici č. 1 v Bratislave.
(3) Sociálne služby podľa odseku 2 písm. a) až c) sa poskytujú ambulantnou formou.
(4) Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Ružinovskom domove
seniorov alebo v Domove dôchodcov, doručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby priamo tomu zariadeniu pre seniorov, ktoré si vybrala ako
poskytovateľa sociálnych služieb. Vybraný poskytovateľ sociálnych služieb s fyzickou osobou,
ktorá na to bude spĺňať zákonom stanovené podmienky, následne uzatvorí zmluvu o
poskytovaní sociálnych služieb.1
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(5) Žiadosť podľa odseku 4 musí obsahovať:
a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej
služby, dátum narodenia, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,
b) druh a formu sociálnej služby,
c) deň začatia a čas poskytovania sociálnej služby,
d) potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok, posledné rozhodnutie o výške
dôchodku a úradne osvedčené vyhlásenie o majetku fyzickej osoby a osôb, ktorých príjmy
sa spoločne posudzujú,
e) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.
(6) Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie
poskytovania sociálnej služby v rozsahu pôsobnosti mestskej časti u neverejného
poskytovateľa s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných
prostriedkov, doručí mestskej časti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby v prípade, ak má takýto neverejný poskytovateľ uzatvorenú s mestskou časťou zmluvu
o zabezpečovaní sociálnej služby.
(7) Žiadosť podľa odseku 6 musí 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,
e) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, ak bolo vydané.
§3
Zariadenia pre seniorov a rozsah poskytovaných sociálnych služieb
(1) V Ružinovskom domove seniorov a v Domove dôchodcov sa poskytuje sociálna služba
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, je odkázaná na pomoc inej fyzickej 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.
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(3) Ak sa pre daný druh sociálnej služby vyžaduje rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, k
žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj
právoplatné rozhodnutie obce, v ktorej má žiadateľ trvalý pobyt, o odkázanosti na sociálnu
službu. V prípade vážneho ohrozenia života a zdravia fyzickej osoby, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb mestská časť
bezodkladne zabezpečí poskytovanie sociálnej služby.
§4
Zariadenia pre seniorov, výška a spôsob úhrad
(1) Podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadení pre seniorov, výšku a spôsob úhrad za
sociálne služby upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní
sociálnej služby musí byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej
služby zrozumiteľný.
(2) Prijímateľ sociálnej služby odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby je povinný platiť úhrady za
poskytnuté sociálne služby v súlade s odsekmi 3 až 9 tohto ustanovenia nariadenia
Ružinovskému domovu seniorov alebo Domovu dôchodcov. Tým nie sú dotknuté ustanovenia
osobitného predpisu.2
(3) Výška úhrady pri odkázanosti za poskytovanú sociálnu službu fyzickej osobe na pomoc inej
fyzickej osoby v zariadení pre seniorov sa určuje podľa stupňa odkázanosti takto:
Výška úhrady pri
Počet bodov
odkázanosti za
poskytovanú sociálnu
službu fyzickej osobe na
pomoc inej fyzickej
osoby sa určuje podľa
stupňa odkázanosti
takto: Stupeň
odkázanosti na soc.
službu

Priemerný
rozsah
odkázanosti (h /
deň)

Priemerný
rozsah
odkázanosti (h /
mesiac)

Platba za 1
deň
poskytovania
sociálnej
služby

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

0
2-4
4-6
6-8
8 - 12
viac ako 12

0
60 - 120
120 - 180
180 - 240
240 - 360
viac ako 360

0
0,60 eur
1,50 eur
2,00 eur
3,00 eur
3,50 eur

105 - 120
85 - 104
65 - 84
45 - 64
25 - 44
0 - 24

(4) Výška úhrady za ubytovanie sa určuje na 1 m2 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) od 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,

2

§72, §72a a §73 ods. 2), ods. 6) až 21) zákona o sociálnych službách

3

(5) Sadzba úhrady sa znižuje v prípade vlastného elektromeru o 0,30 eur za deň.
(6) Výška úhrady pre fyzickú osobu sa za stravnú jednotku 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%.
(7) K cene stravnej jednotky sa pripočítavajú režijné náklady vo výške 30% zo stanovenej výšky
stravnej jednotky.
(8) Prijímateľ sociálnej služby v Ružinovskom domove seniorov a v Domove dôchodcov 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.
(9) Odhlasovanie zo stravy je možné iba v prípadoch neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby;
napr. z dôvodu hospitalizácie, liečebného pobytu a plánovanej neprítomnosti.2
§5
Opatrovateľská služba
(1) Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej
osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. Ak sa pre daný druh sociálnej služby vyžaduje
rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, k žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby je žiadateľ povinný priložiť aj právoplatné rozhodnutie obce, v ktorej má
žiadateľ trvalý pobyt, o odkázanosti na sociálnu službu.
(2) V prípade vážneho ohrozenia života a zdravia fyzickej osoby, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb mestská časť
bezodkladne zabezpečí poskytovanie sociálnej služby.

2 Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe:
a) na území mestskej časti,
b) v jej prirodzenom sociálnom prostredí.
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§6
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
(1) Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú
službu upravuje zmluva o poskytnutí opatrovateľskej služby uzatvorená podľa zákona o
sociálnych službách v nadväznosti na príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka medzi
prijímateľom sociálnej služby a poskytovateľom. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí
byť uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný.
(2) Prijímateľ sociálnej služby odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby je povinný platiť úhradu za
poskytnuté sociálne služby v súlade s odsekom 3 až 6 tohto ustanovenia nariadenia. Tým nie
sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.3
(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% ekonomicky oprávnených nákladov.
(4) Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je pri príslušnom stupni odkázanosti v
tomto znení:

stupeň odkázanosti
na soc. službu
II.
III.
IV.
V.
VI.

1hod/eur
1,5
1,5
1,8
2,2
2,2

(5) 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.
(6) Pri príjme presahujúcom trojnásobok životného minima4 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
Jedáleň
(1) V jedálni na Zimnej ulici č. 1 v Bratislave sa poskytuje podporná sociálna služba formou
poskytnutia stravovania 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, alebo
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c) dovŕšila dôchodkový vek.
(2) Mestská časť v jedálni v pracovných dňoch poskytuje stravovanie formou výdaja obedov.
§8
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v jedálni
(1) Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby uvedených v § 7 ods. 1 písm.
c) tohto nariadenia sa vypočítava z hodnoty obeda dodávateľa stravy v závislosti od výšky
príjmu fyzickej osoby a príspevku mestskej časti.
(2) Výška úhrady za stravovanie pre prijímateľov sociálnej služby uvedených v § 7 ods. 1 písm. a)
a písm. b) tohto nariadenia, ktorí nedovŕšili dôchodkový vek, sa určí ako plná výška hodnoty
obeda dodávateľa stravy.
(3) Výška finančného príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov mestskej
časti v jedálni je určená v osobitnom všeobecne záväznom nariadení mestskej časti5.
§9
Denné centrá
(1) V denných centrách nachádzajúcich sa na území mestskej časti, a to so sídlom na Kaštieľskej
ulici č. 30 v Bratislave, Na úvrati č. 52 v Bratislave, na Páričkovej ulici č. 17 v Bratislave, na
Ružinovskej ulici č. 28 v Bratislave a na Zimnej ulici č. 1 v Bratislave sa poskytuje podporná
sociálna služba počas dňa:
a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek,
b) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
c) rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
(2) V denných centrách sa najmä:
a) poskytuje sociálne poradenstvo,
b) zabezpečuje záujmová činnosť.
(3) Z hľadiska rozsahu poskytovania sociálnych služieb v denných centrách sa tieto uskutočňujú
na určitý a na neurčitý čas. Na určitý čas sa poskytuje sociálna služba na Zimnej ulici č. 1 v
Bratislave a Na úvrati č. 52 v Bratislave, a to počas pracovných dní od pondelka až do štvrtka
v čase od 12:00 hod. až do 14.30 hod. Na neurčitý čas sa poskytuje sociálna služba na
Ružinovskej ulici č. 28 v Bratislave, na Kaštieľskej ulici č. 30 v Bratislave a na Páričkovej ulici
č. 17 v Bratislave.
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§ 13 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 zo dňa 21.06.2016 o poskytovaní nenávratných
finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie
spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov v znení všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 22/2017 zo dňa 12.12.2017 a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaRužinov č. 3/2019 zo dňa 30.04.2019
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§ 10
Výška úhrady za poskytnutú sociálnu službu v dennom centre
(1) Mestská časť poskytuje sociálnu službu v denných centrách bez úhrady (bezodplatne).
§ 11
Zrušovacie ustanovenie
(1) Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 12/2016 zo dňa
31. marca 2016 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb, ktoré nadobudlo účinnosť 13.
mája 2016.

§ 12
Účinnosť
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia
na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Ružinov.

Ing. Martin Chren, v. r.
starosta
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