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 NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

b e r i e   n a v e d o m i e 
 

návrh všeobecne  závažného  nariadenia,  ktorým  sa  mení  všeobecne  závažné  nariadenie  hl.  

m. Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  2/2014 o úhradách  za  poskytovanie  sociálnych  služieb  

v znení všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  

5/2019 bez pripomienok. 

NÁVRH UZNESENIA MIESTNEJ RADY 
 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava – Vajnory po prerokovaní 

 

o d p o r ú č a 
 
miestnemu zastupiteľstvu prerokovať návrh všeobecne  závažného  nariadenia,  ktorým  sa  

mení  všeobecne  závažné  nariadenie  hl.  m. Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  2/2014 o 

úhradách  za  poskytovanie  sociálnych  služieb  v znení všeobecne  záväzného  nariadenia  

hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.  5/2019 



 

Dôvodová správa 
 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava listom zo dňa 25.09.2019 doručeným mestskej 

časti dňa 10.10.2019  pripravilo návrh všeobecne závažného nariadenia, ktorým sa mení 

Všeobecne závažné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o 

úhradách  za  poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019. 

Hlavné mesto SR Bratislava požiadalo o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k 

predmetnému návrhu nariadenia.  

Zmeny v pripravovanom návrhu VZN sú nasledovné: 

V § 7 –Úhrada za odborné činnosti V pôvodnom VZN č. 2/2014sa úhrady za odborné 

činnosti na deň na osobu sa určovali podľa stupňa fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej 

osoby, a to pri  

a) II. stupni  –0,10 € 

b) III. stupni  –0,30 € 

c) IV. stupni  –1,49 € 

d) V. stupni  –1,82 € 

e) VI. stupni  –2,65 € 

Pôvodný § 7 sa rozdelil na dva odseky, ktoré znejú nasledovne: 

„(1) Suma úhrady za odborné činnosti na deň na osobu bude  jednotná bez ohľadu na stupeň 

odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 2,75 €. 

„(2) Zvýšenie úhrad za odborné činnosti v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej 

pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy, ustanovuje každoročnú valorizáciu úhrad na 

základe rastu ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci kalendárny rok.“  

V § 10–Úhrada za ubytovanie sa menia tieto odseky nasledovne: 

§ 10 odsek 2 –sa mení poplatok za užívanie 1 m2podlahovej plochy obytnej miestnosti a 

príslušenstva obytnej miestnosti z0,13 eur na 0,20 eur, 

§ 10 odsek 4 –suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu, ak na jedného 

prijímateľa pripadá viac ako 16 m2z0,30 eur na 0,45 eur 

10odsek5 –suma úhrady za ubytovanie sa zvyšuje na deň na osobu, ak prijímateľ užíva 

obytnú miestnosť sám z0,10 eur na 0,15 eur. 

V § 10 sa dopĺňa o odsek 7, ktorý znie: „Zvýšenie úhrad za bývanie v zariadeniach sociálnych 

služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy ustanovuje každoročnú 

valorizáciu úhrady na základe rastu ekonomicky oprávnených nákladov za predchádzajúci 

kalendárny rok.“. 

 

Komisia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva na svojom rokovaní nevzniesla žiadne 

pripomienky k uvedenému dodatku. Z toho dôvodu odporúčame návrh zmeny štatútu schváliť 

bez pripomienok. 



Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 7/2019 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 
pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 
konanej dňa 11. novembra 2019   

 

 

 

 
 
K bodu 10 : 
Návrh dodatku Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

2/2014 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019 

Uznesenie k bodu 10: 

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku predložený materiál prerokovali a odporúčajú 

miestnemu zastupiteľstvu zobrať na vedomie predložený návrh Všeobecného záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytnutie sociálnych služieb 

znení VZN č. 5/2019 

 

Hlasovanie:  za: 7  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 

 

        
 

 

  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 12.11.2019 

 

 

 

Prevzal:    

 


