
• MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ČUNOVO

Všeobecne záväzné nariadenie
Mestskej časti Bratislava - Čunovo

č.2/2011
zo dňa 28. 6. 2011

o podmienkach a rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o seôsobe
a výške úhrady za sociálne služby v mestskej časti Bratislava - Cunovo.

Miestne zastupitel'stvo Mestskej časti Bratislava - Čunovo v súlade s ustanovením §
15 ods. 2 písm. a) zákona Č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších
predpisov, § 6 ods. 1 a § 11 zákona Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a zákona Č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách") sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

§1
Základné ustanovenia

Toto všeobecne zavazné nariadenie (ďalej len "VZN") sa vzťahuje na spôsob
poskytovania, určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady v mestskej časti
Bratislava - Čunovo za:

1. opatrovatel'skú službu
2. prepravnú službu
3. podporné služby - a) odl'ahčovacia služba

b) stravovanie

Osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby, ( ďalej len "prijímatel'" ) sú občania
s trvalým pobytom na území mestskej časti, ktorí sú :
- odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podl'a
prílohy Č. 3 zákona o sociálnych službách,
- odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy , úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a
pri základných sociálnych aktivitách podl'a prílohy Č. 4 zákona o sociálnych službách.

§2
Lekárska a posudková činnosť na odkázanosť na sociálnu službu

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej
osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, ktorá sa podáva na Miestnom úrade
mestskej časti Bratislava - Čunovo.

2. Ak fyzická osoba vzhl'adom na svoj zdravotný stav nemôže sama požiadať o posúdenie
odkázanosti na sociálnu službu, alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie sociálnej
služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára
o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická
osoba.
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3. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
b) dátum narodenia
c) adresa trvalého pobytu a telefónne číslo
d) rodinný stav
e) štátne občianstvo
f) druh sociálnej služby, na ktorú má byt' fyzická osoba posúdená a ak ide o sociálne

služby v zariadení aj formu poskytovania sociálnych služieb v zariadení
g) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave

fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
h) deň začatia poskytovania sociálnej služby
i) iné doklady, preukazujúce opodstatnenosť žiadosti.

4. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok
o odkázanosti na sociálnu službu.

5. Mestská časť Bratislava - Čunovo na základe doručenej žiadosti a príloh zabezpečí
vyhotovenie lekárskeho a sociálneho posudku. Následne vyhotoví posudok o odkázanosti
na sociálnu službu, ktorý obsahuje:
a) stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
b) znevýhodnenie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len "ŤZP"),

alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti seba obslužných úkonov, úkonov
starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách,

c) návrh druhu sociálnej služby,
d) určenie opätovného termínu posúdenia zdravotného stavu.

6. Na konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane vzťahujú všeobecné právne
predpisy o správnom konaní.

§3
Konanie vo veciach sociálnych služieb

1. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinná podať na
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Čunovo písomnú žiadosť o uzavretie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby, ktorá obsahuje:

meno a priezvisko fyzickej osoby, dátum narodenia a dresu trvalého pobytu,
druh sociálnej služby ktorú požaduje,
potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok,
doklady preukazujúce majetkové pomery,
deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby,
právoplatné rozhodnutie o sociálnej odkázanosti,
iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.

2. Mestská časť zabezpečí poskytovanie sociálnej služby prostredníctvom subjektov, ktoré
poskytujú sociálne služby podľa zákona o sociálnych službách, alebo prostredníctvom
iných právnických osôb, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby
a ošetrovateľskú starostlivosť podľa osobitných predpisov na základe písomnej zmluvy
podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Mestská časť poskytne finančné prostriedky podľa §
71 ods. 6 a ods. 8 zákona o sociálnych službách subjektom na základe písomnej zmluvy
uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka.

3. Ak žiadateľ (fyzická osoba) odmietne uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
povinnosť mestskej časti sa považuje za splnenú.

2



§4
Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba podľa zákona o sociálnych službách ako druh sociálnej služby sa
poskytuje občanovi s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Čunovo (ďalej len
"mestská čast"') na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného
postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového
veku.

2. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa

prílohy Č. 3 zákona o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju

domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy Č. 4 zákona o sociálnych
službách

3. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy Č. 4 zákona o sociálnych
službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mestská časť
v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byt' nižší, ako je rozsah
zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy Č. 3 zákona
o sociálnych službách.

4. Ak občan žiada o zvýšenie rozsahu poskytovanej opatrovateľskej služby uvedeného
v rozhodnutí o odkázanosti na opatrovateľskú službu je povinný písomne doručiť žiadosť
o zvýšenie rozsahu poskytovania opatrovateľskej služby aj doložením nového lekárskeho
nálezu, posudku, správy o priebehu a vývoji choroby a zdravotného postihnutia alebo
výpisu zo zdravotnej dokumentácie pre účel opätovného lekárskeho posúdenia.

5. Opatrovateľská služba sa poskytne terénnou formou priamo v domácnosti prijímateľa
sociálnej služby v pracovných dňoch v čase od 7.30 hod do 15.00 hod prostredníctvom
poskytovateľa sociálnej služby, zapísaného v registri poskytovateľov sociálnej služby.

6. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služby,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na

opatrovanie podľa osobitného predpisu. 1) To neplatí, ak sa fyzickej osobe
vykonávajúcej opatrovanie poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom
zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba, alebo ak sa poskytuje
opatrovateľská služba v rozsahu najviac osem hodín mesačne,

c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného
predpisu, 1)

d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri
ochorení touto nákazou.

7. Ak prijímateľ sociálnej služby, ktorému je poskytovaná opatrovateľská služba, opakovane
znevažuje alebo inak útočí na osobu opatrovateľa poskytovateľ ukončí výkon
opatrovateľskej služby odstúpením od zmluvy.

§5
Úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby

1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej
poskytovateľom sociálnej služby podľa príjmu a majetku s prihliadnutím na § 73 zákona
o sociálnych službách.

2. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať
mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú
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osobu. 2) Ak prijímatel' sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na
platenie úhrady za sociálnu službu, úhradu za sociálnu službu platí najbližší rodinný
príslušník, prípadne iná osoba, ktorá uzatvorí s poskytovatel'om sociálnej služby zmluvu
o platení za sociálnu službu.

3. Rodičia alebo deti môžu uzatvoriť s poskytovatel'om sociálnej služby zmluvu o platení
úhrady za sociálnu službu. Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, mestská časť rozhodne
o povinnosti rodičov alebo detí platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť za
prijímatel'a, ktorému nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť.

4. Rodičom alebo deťom po zaplatení úhrady za sociálnu službu musí mesačne zostať 1,3
násobok sumy životného minima.

5. Ak prijímatel'ovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za opatrovatel'skú
službu, alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani rodičom alebo deťom prijímatel'a,
alebo ak nie je možné zistiť ich pobyt, znáša náklady v rozdiele úhrady za opatrovatel'skú
službu Mestská časť Bratislava - Čunovo. Nezaplatená úhrada za sociálnu službu, alebo
jej časť je pohl'adávkou, ktorú si mestská časť uplatňuje v dedičskom konaní po
prijímatel'ovi sociálnej služby.

6. Na účely zisťovania príjmu u fyzických osôb určených v tomto VZN sa za spoločne
posudzované osoby považujú osoby podl'a osobitného predpisu. l) Zmeny v majetkových
pomeroch, rozhodné pre posúdenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby je
prijímatel' povinný ohlásiť do ôsmych dní od ich vzniku mestskej časti.

7. Úhrada za opatrovatel'skú službu tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

§6
Prepravná služba

1. Prepravná služba podl'a zákona 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. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podl'a odseku 1 sa
preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na
účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podl'a
osobitného predpisu. l)

3. Nepriaznivý zdravotný stav podl'a odseku 1 fyzická osoba ľreukazuje potvrdením
poskytovatel'a zdravotnej starostlivosti podl'a osobitného predpisu. )

§7
Úhrada za prepravnú službu

1. Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dlžky prepravnej
vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti.

2. Výška príspevku MČ za 1 km prepravnej vzdialenosti je 0,40 €.
3. Žiadatel' je povinný predložiť doklad o preukázaných výdavkoch na prepravu za

kalendárny mesiac, ktorý obsahuje najmä údaje o subjekte, ktorý prepravu zabezpečil,
dátum vykonania prepravy, prepravnú vzdialenosť a cenu za vykonanú prepravu.

4. Žiadatel' je povinný predložiť doklad o výdavkoch na prepravu najneskôr do priateho dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Úhrada bude vykonaná po posúdení najneskôr do
20 dní od predloženia dokladu o výdavkoch, najviac do výšky 50% sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
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§8
Odľahčovacia služba

1. Odľahčovacia služba podľa zákona o sociálnych službách je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa
osobitného predpisu, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá
opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku ..

§9
Stravovanie a úhrada za poskytovanie stravy donáškou do domácnosti

1. Mestská časť zabezpečí stravovanie formou odberu z školskej jedálne pri materskej škole
Bratislava - Čunovo fyzickej osobe, ktorá

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek.
2. Stravovanie sa môže zabezpečiť aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti

fyzickej osoby uvedenej v odseku 1 písm. b) a c).
3. Cenu stravného lístka určuje mestská časť po dohode s vedúcou školskej jedálne.

§ 10
Záverečné ustanovenia

1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Čunovo Č. 3/2007 zo
dňa 11. 9. 2007 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe
určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby poskytované
Mestskou časťou Bratislava - Čunovo.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. 7. 2011.

Vyvesené: 29.6.2011
Zvesené:

l) Zákon Č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon Č. 60112003Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3) Zákon Č. 578/2004 Z. z. o poskytovatel'och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

5



Príloha č. 1 k VZN č. 2/2011 o podmienkach a rozsahu poskytovania sociálnych služieb,
o spôsobe a výške úhrady za sociálne služby v mestskej časti Bratislava - Čunovo.

Výška úhrady za opatrovatel'skú službu je uvedená v závislosti od zaradenia do stupňa
odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby

Stupeň odkázanosti Výška úhrady za jednu Priemerný rozsah
FO na pomoc inej hodinu poskytovanej odkázanosti

FO služby (hod/deň)
II. 2- € 2-4,
III. 2,20€ 4-6
IV. 2,40€ 6-8
V. 2,60€ 8-12
VI. 2,80€ 12 a viac

3 - € pri príjme presahujúcom 3, násobok životného minima
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