Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti
Bratislava – Záhorská Bystrica
č. 1/2010
o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, sa v súlade s ustanovením §-u
15, ods. 2, písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave, v znení neskorších
predpisov, §-u 6 ods. 1 a § 11 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej len zákon č.448/2008 Z. z.)
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl.1
Základné ustanovenia
§1
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby podľa §-u 8
ods. 2, písm. d) zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. u neverejného poskytovateľa sociálnej služby, na
základe žiadosti fyzickej osoby , ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
§2
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby v rozsahu :
-opatrovateľská služba
-odľahčovacia služba
§3
Okruh osôb, ktorým sa poskytujú sociálne služby, ( ďalej len prijímateľ ) sú občania s trvalým
pobytom na území mestskej časti, ktorí sú :
1) odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3
zákona č. 448/2008 Z. z.
2) odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri
základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z.

Čl. II
Konanie vo veciach zabezpečenia sociálnych služieb
§4
Konanie o odkázanosti na sociálne služby sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva na Miestny úrad mestskej časti Bratislava
– Záhorská Bystrica.
§5
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu musí obsahovať :

a) meno a priezvisko osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba
b) dátum jej narodenia
c) adresa trvalého pobytu a telefónne číslo
d) rodinný stav
e) štátne občianstvo
f) druh sociálnej služby, o poskytnutie ktorej žiada
g) forma sociálnej služby
h) čas začatia poskytovania sociálnej služby
i) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom stave zdravotnom stave žiadateľa
j) prípadne iné doklady, preukazujúce opodstatnenosť žiadosti.
§6
Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, na základe doručenej žiadosti , vrátane
dokladov podľa §-u 5, zabezpečí vyhotovenie lekárskeho posudku, ktorý stanoví rozsah odkázanosti
na sociálnu službu žiadateľa a v spolupráci s členmi Komisie sociálnych vecí a zdravotníctva
Miestneho zastupiteľstva, vyhotoví sociálny posudok . Na základe týchto dokumentov, po
prerokovaní v Komisii sociálnych vecí a zdravotníctva MZ vypracuje Rozhodnutie mestskej časti
o odkázanosti na sociálnu službu.
Čl. III
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
§7
Žiadateľ o poskytovanie sociálnej služby podá písomnú žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby na Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. Žiadosť musí
obsahovať:
a) meno a priezvisko osoby, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby
b) dátum narodenia
c) adresu trvalého bydliska ( prípadne adresu pobytu, ak je iná ako miesto trvalého bydliska)
d) druh sociálnej služby, o ktorú má záujem
e) formu sociálnej služby
f) deň začatia poskytovania sociálnej služby
g) čas poskytovania sociálnej služby
h) doklady, preukazujúce majetkové pomery žiadateľa
i) právoplatné rozhodnutie a sociálnej odkázanosti
§8
Miestny úrad preskúma z predložených dokladov podľa bodu h) predchádzajúceho §-u a vyhodnotí
majetkové pomery žiadateľa . Žiadosť, doplnenú o údaje o majetkových pomeroch postúpi
neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý so žiadateľom uzatvorí zmluvu o poskytovaní.
§9
Ak osoba odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, povinnosť mestskej časti sa
považuje za splnenú.
Čl. IV
Úhrada za poskytovanie sociálnej služby
§ 10
Občan – prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanie sociálnej služby
poskytovateľovi podľa svojho príjmu a majetku . Platenie úhrady si občan rieši zo svojich príjmov,
úspor, alebo správou a užívaním svojho majetku.

§ 11
Pri určovaní rozsahu úhrady za poskytovanie sociálnej služby postupuje mestská časť v spolupráci
s neverejným poskytovateľom sociálnej služby podľa zásad, stanovených v § 72 a 73 zákona NR SR
číslo 448/2008 Z. z.
§ 12
Ak sa príjem opatrovaného posudzuje spoločne s príjmami fyzických osôb, ktorých príjmy sa s ním
spoločne posudzujú, po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí opatrovanému zostať 1,3
násobok sumy životného minima.
§ 13
Opatrovaný nie je povinný platiť úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem
a príjem osôb, ktorých príjmy sa s ním spoločne posudzujú, je nižší alebo rovný ako 1,3 násobok sumy
životného minima.
§ 14
Opatrovaný platí len časť úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem a príjem osôb,
ktoré sa s ním spoločne posudzujú je vyšší, ako 1,3 násobok sumy životného minima a jeho výška
nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za opatrovateľskú službu.
§ 15
1) Ak opatrovanému podľa tohto VZN nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu
alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na rodičov a deti opatrovaného, ak sa ich príjem
neposudzuje spoločne s príjmom opatrovaného.
2) Rodičom, alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3 násobok
sumy životného minima. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovateľom opatrovateľskej služby
zmluvu o platení úhrady za opatrovateľskú službu.
§ 16
Ak opatrovanému nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovateľskú službu, alebo jej časť a táto
povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom opatrovaného, alebo ak nie je možné zistiť ich pobyt,
znáša náklady v rozdiele úhrady za opatrovateľskú službu Mestská časť Bratislava - Záhorská
Bystrica. Nezaplatená úhrada za sociálnu službu, alebo jej časť je pohľadávkou, ktorú si mestská časť
uplatňuje v dedičskom konaní po opatrovanom.
§ 17
Na účely zisťovania príjmu u fyzických osôb určených v tomto VZN sa za spoločne posudzované
osoby považujú osoby podľa osobitného predpisu1) . Zmeny v majetkových pomeroch, rozhodné pre
posúdenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby je opatrovaný povinný ohlásiť do ôsmych
dní od ich vzniku miestnemu úradu.

Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 18
1) Ak občan, od ktorého sa vyžaduje úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu, neohlásil výšku
svojich príjmov a hodnotu majetku, respektíve zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú
rozhodujúce pre výšku úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu, mestská časť rozhodne
o povinnosti tohto občana platiť za poskytnutú opatrovateľskú službu v celom rozsahu.
2) Mestská časť je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky úhrady za
poskytnutú opatrovateľskú službu v zmysle zák.č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov.
3) Mestská časť môže zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu
pomoc podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnej pomoci alebo inými právnickými osobami, ktoré
majú oprávnenie poskytovať sociálne služby podľa osobitných predpisov, a to na základe písomnej
zmluvy uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
4) O poskytnutí opatrovateľskej služby rozhoduje Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, po
prerokovaní v Komisii sociálnych vecí a zdravotníctva Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava –
Záhorská Bystrica
5) Zmeny a doplnenia tohto Všeobecne záväzného nariadenia možno vykonať so súhlasom
trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava –
Záhorská Bystrica.
6) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica č. 4/2009
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Mestskou časťou Bratislava- Záhorská Bystrica.
7) Vzory požadovaných dokladov : „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti“ , „Žiadosť o uzavretie
zmluvy“ a „ Vyhlásenie o majetkových pomeroch „ sú v prílohe tohto VZN.

§ 19
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia MZ MČ Bratislava –
Záhorská Bystrica a účinnosť dňom 16.6.2010

Mgr. Vladimír Kubovič
starosta

1) Zákon č. 447/2008 Z.z.

