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Návrh uznesenia
Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka
A. nesúhlasiť s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy –
sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
B. požiadať starostu doručiť uznesenie miestneho zastupiteľstva týkajúceho sa stanoviska
k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci
(vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).

Dôvodová správa
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal listom zo dňa
14.05.2021, doručený dňa 19.05.2021, podľa čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy o zaslanie písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu
dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci (vypustenie čl.
31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
Podľa čl. 103 ods. 1 Štatútu boli mestské časti dňa 26.02.2021 požiadané o zaslanie
pripomienok k návrhu dodatku do jedného mesiaca odo dňa vyžiadania. Deväť mestských častí
zaslalo vyjadrenie v stanovenej lehote, osem mestských častí sa vyjadrili, že nemajú
pripomienky, mestská časť Bratislava-Dúbravka zaslala jedenásť pripomienok, z ktorých boli
dve pripomienky akceptované a zapracované do návrhu dodatku Štatútu.
Písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva podľa čl. 103 ods. 2 štatútu, musí
obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenie sa neprihliada.
Písomné stanovisko má byť doručené starostom primátorovi do dvoch mesiacov odo
dňa požiadania. S ohľadom na letné obdobie je predĺžená lehota na doručenie písomného
stanoviska miestneho zastupiteľstva do dňa 28.08.2021.
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je prílohou
materiálu.

Stanovisko Komisie sociálno-zdravotnej a bytovej
zo dňa 31.05.2021
Komisia sociálno-zdravotná a bytová mestskej časti Bratislava-Dúbravka
miestnemu zastupiteľstvu

odporúča
nesúhlasiť

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – sociálne veci
(vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i).
Hlasovanie:
Prítomní: 9
za: 7
proti: 1
zdržal sa: 1

vuc .
HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA
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Starosta mestskej časti Bratislava - Dúbravka
RNDr. Martin Zaťovič
Žatevná 2
844 02 Bratislava - Dúbravka
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Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava

MAGS SSV 46450/2021
298227

Neštinová/kl. 682

14.05.2021

Vážený pán starosta,
v prílohe tohto listu si dovoľujem predložiť mestským častiam návrh dodatku Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - sociálne veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa
vkladajú nové čl. 31 až 32i).
Týmto si Vás zároveň v súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy dovoľujem požiadať o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k predmetného
návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Písomné stanovisko
miestneho zastupiteľstva musí obsahovať súhlasné alebo nesúhlasné vyjadrenie, na iné vyjadrenia sa
neprihliada. Toto písomné stanovisko má byť doručené starostom, či starostkou primátorovi do dvoch
mesiacov odo dňa požiadania. S ohľadom na letné obdobie si dovoľujem predÍžiť lehotu na doručenie
písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva do dňa 28. 08. 2021 .
V prípade, že starosta, či starostka v tejto lehote písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva
má sa za to, že miestne zastupiteľstvo s predloženým návrhom súhlasí.

nedoručí,

Vopred Vám

ďakujem

za spoluprácu.

S pozdravom

,:;t'~tr,
Tn]š..<
atúš Vallo
. )1
.r;Bi
_ ~011
, ....
.,
~
rimátor

Príloha:
Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - sociálne veci
(vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)
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Návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy- sociálne
veci (vypustenie čl. 31 a 32, za čl. 30 sa vkladajú nové čl. 31 až 32i)

Dôvodová správa
V zmysle rozhodnutia pravidelnej porady primátora zo dňa 14. 01. 2020 sekcia sociálnych
vecí v spolupráci so sekciou právnych činností spracovala návrh na zmenu Štatútu hlavného mesta
SR (ďalej len „Štatút") v sociálnych veciach.
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Pri zostavovaní návrhu dodatku k Štatútu boli použité tieto východiská:
Návrhy majú dať do súladu platné právne úpravy a implementačnú prax v sociálnej oblasti.
Diskusie nad návrhmi na zmenu Štatútu môžu otvoriť ďalšie otázky spojené so závažnejšími
zmenami Štatútu v sociálnych veciach. Závažnejšie zmeny kompetencií však budú zapracované
až v prípadnej ďalšej fázy návrhov na úpravu Štatútu.
Návrhy na zmenu štatútu budú vypracované tak, aby boli výsledkom čo najväčšieho odborného
konsenzu medzi mestskými časťami (ďalej len „MČ") a hlavným mestom Slovenskej republiky
Bratislavy (ďalej len „Bratislava).
Návrhy majú mať minimálne finančné vplyvy.
Niektoré z podnetov otvorených pri vypracovaní návrhov na zmenu štatútu sú pretavené do
návrhov na analýzy. Analýza bude realizovať Bratislava a majú slúžiť na prípadnú ďalšie návrhy
na zmenu Štatútu, či otváranie diskusií o rozdelení kompetencií v sociálnych veciach medzi MČ
a Bratislavou.

Z toho dôvodu sa predkladaný návrh dodatku Štatútu sústreďuje na zosúlaďovanie aktuálne
platnej legislatívy v oblasti sociálnych vecí a aplikačnej praxe sociálnej politiky na úrovni mesta
a nastavuje základné mechanizmy komunikácie sociálnych politík MČ a Bratislavou cez komunitné
plánovanie sociálnych služieb a zber dát.
Návrh dodatku vychádza z právnej analýzy vypracovanej sekciou právnych činností hlavného
mesta SR Bratislavy a spolupráce s externou právničkou špecializujúcou sa na sociálnu politiku.
Právna analýza identifikovala viac ako 30 nezrovnalostí medzi existujúcim právnym poriadkom
a znením Štatútu v oblasti sociálnych vecí. Právnu analýzu pripomienkovali predstaviteľky
sociálnych oddelení MČ v dňoch od 09.09.2020 do 21.09.2020.
Návrhu dodatku Štatútu predchádzala séria rokovaní medzi Bratislavou a predstaviteľmi
a predstaviteľkami sociálnymi oddeleniami, konkrétne s: MČ Rača dňa 13.08.2020; MČ Petržalka
dňa 14.08.2020; MČ Vrakuňa dňa 14.08.2020; MČ Ružinov dňa 20.08.2020; MČ Lamač dňa 20.
08. 2020; MČ Staré Mesto dňa 21. 08. 2020; MČ Dúbravka dňa 27. 08. 2020; MČ Devínska Nová
Ves dňa 27. 08. 2020; MČ Petržalka dňa 27. 08. 2020; MČ Karlova Ves dňa 28. 08. 2020; MČ
Podunajské Biskupice dňa 03 . 09.2020; MČ Jarovce dňa 8.9.2020; MČ Vajnory dňa 09.09.2020;
MČ Čunovo dňa 11.09. 2020; MČ Nové Mesto dňa 30.09.2020.
Výstupom rokovaní medzi MČ a Bratislavou bolo zostavenie Pozičného dokumentu k
návrhom na zmenu Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v sociálnych veciach. Pozičný dokument
je nástroj na otvorenie diskusie o zmenách vo fungovaní sociálnej politiky na území mesta. Časť z
podnetov v Pozičnom dokumente je pretavená do predkladaného návrhu na zmenu Štatútu. Pozičný
dokument však poukazoval aj na potreby po ďalších zmenách vo fungovaní sociálnej politiky na
území mesta. Dokument bol pripomienkovaný odbornými zamestnancami a zamestnankyňami
mestských častí, sekciou sociálnych vecí Bratislavy, sekciou právnych činností Bratislavy a
externými poradkyňami sekcie sociálnych vecí. Pozičný dokument bol zobraný na vedomie

pravidelnou poradou primátora dňa 12. 1. 2021 a Komisiou sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja
bývania dňa 20. 1. 2021.
Jednou zo zásadnejších zmien nad rámec súladenia práva a praxe v návrhu Štatútu je
definovanie vzťahu medzi plánovaním sociálnych služieb MČ a Bratislavy. Tak MČ ako aj
Bratislava majú v pôsobnosti vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb slúžiacemu na
plánovanie sociálnych služieb. Podľa návrhu má byť komunitný plán sociálnych služieb Bratislavy
chápaný ako dokument celomestského charakteru, a tak MČ ako Bratislava majú spolupracovať na
tvorbe strategických plánov vo svojej pôsobnosti. Tento model bol zvolený, keďže kompetencie MČ
a Bratislavy sa prekrývajú a aplikačná prax ukázala na nefunkčnosť fragmentácie sociálnej politiky .
Návrh dodatku Štatútu obsahuje prílohu, ktorej obsahom je prehľad o povinnostiach MČ a
Bratislavy v sociálnych službách. Táto príloha reaguje na spätnú väzbu spojenú s nízkou mierou
prehľadnosti článkov venovaných sociálnym veciam.
Podľa čl. 103 ods. 1. Štatútu boli MČ dňa 26.02. 2021 požiadané o zaslanie pripomienok k
návrhu dodatku do jedného mesiaca odo dňa vyžiadania. Deväť MČ zaslalo vyjadrenia k
pripomienkovému konaniu v stanovenej lehote. Osem MČ sa v zaslaných stanoviskách vyjadrili, že
nemajú pripomienky. Jedna MČ uviedla jedenásť pripomienok. Dve MČ zaslali vyjadrenie
k pripomienkovému konaniu po uplynutí lehoty. Po vyhodnotení pripomienok MČ návrh dodatku
Štatútu prerokovala vecne príslušná komisia - Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja
bývania na rokovaní dňa 12. 05. 2021. Priložený návrh dodatku Štatútu obsahuje zapracovanie
pripomienok na základe predmetného rokovania.

Návrh dodatku Štatútu bol podľa čl. 4 ods. 8, 9 rozhodnutia č. 6/2013 primátora hlavného
mesta SR Bratislave o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecných záväzných právnych predpisov
a interných predpisov zverejnený vyvesením na úradnej tabuli hlavného mesta a na internetovej
stránke hlavného mesta spravidla v dňoch od 02.03.2021 do 22.03.2021. K návrhu dodatku Štatútu
neboli doručené žiadne pripomienky verejnosti.
V súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sú
starostovia, či starostky MČ požiadaný o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k
predmetného návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Toto písomné
stanovisko by podľa Štatútu malo byť doručené starostom, či starostkou primátorovi do dvoch
mesiacov odo dňa požiadania. S ohľadom na letné obdobie je predÍžená lehota na doručenie
písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva do dňa 28. 08. 2021.

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č ..... .
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
z ................ .

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5
písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 20 sa mení
a dopÍňa takto:
1. Čl. 31 a 32 sa vypúšťajú .
2. Za

čl.

30 sa vkladajú nové

čl.

31 až 32i, ktoré znejú:
„OBLASŤ SOCIÁLNYCH VECÍ

Čl. 31
Zásady vzájomnej spolupráce Bratislavy a mestských

častí

(1) Bratislava a mestské časti svojimi aktivitami utvárajú podmienky na napÍňanie potrieb
obyvateľov Bratislavy v oblasti sociálnej ochrany. Bratislava sa podľa ustanovených kompetencií
prioritne zameriava na úlohy spojené s celomestským charakterom. Mestská časť sa prioritne
zameriava na úlohy spojené s uspokojovaním potrieb obyvateľov vo svojej mestskej časti .

(2) Záujmom Bratislavy a mestských častí je, aby všetci obyvatelia Bratislavy mali prístup ku
kvalitným službám sociálnej ochrany. Bratislava a mestská časť úzko spolupracujú a vzájomne si
pomáhajú pri plnení svojich úloh.
(3) Bratislava zhromažďuje štatistické údaje za oblasť sociálnych vecí na JeJ uzemí
a poskytuje ich mestským častiam. Mestské časti poskytujú Bratislave dohodnutý okruh štatistických
údajov z oblasti sociálnych vecí.

časti je

(4) Rozdelenie pôsobností vyplývajúcich z osobitných predpisov medzi Bratislavu a mestské
uvedené v čl. 32 až 32i. Tabuľkový prehľad pôsobností je uvedený v prílohe č. 4 tohto štatútu.

Oblasť

sociálnych služieb

ČI. 32
Pôsobnosti Bratislavy v oblasti sociálnych služieb
Bratislava podľa osobitného predpisu 30)
a)

vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb Bratislavy (ďalej len „komunitný
plán Bratislavy"); spoluprácu Bratislavy a mestských častí pri komunitnom plánovaní
upravuje čl. 32b,

b)

utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,

c)

poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,
3. terénnej sociálnej služby krízovej intervencie,

d)

môže

poskytovať

opatrovateľskej

nocľahárni

a zariadení pre seniorov,

alebo zabezpečovať poskytovanie sociálnej
služby a v dennom stacionári,

služby v zariadení

e)

poskytuje základné sociálne poradenstvo,

f)

môže poskytovať alebo
§ 12 zákona,

g)

uzatvára zmluvu o
1. poskytovaní sociálnej služby,
2. poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

h)

zriaďuje,

1.
2.
3.
i)

zabezpečovať

poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby

podľa

zakladá a kontroluje:
nízkoprahové denné centrum,
nocľaháreň,

zariadenie pre seniorov,

môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať:
1. zariadenie opatrovateľskej služby,
2.
3.

denný stacionár,
opatrovateľskú službu.
zriaďovať, zakladať

a kontrolovať aj iné zariadenia podľa tohto zákona,

j)

môže

k)

môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 zákona na
základe písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním, ak ho
už neposkytla mestská časť,

1)

poskytuje podľa § 75 ods. 1 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje
1. sociálnu službu v zariadení, ktorým je nízkoprahové denné centrum,
2. sociálnu službu v zariadení, ktorým je zariadenie pre seniorov,
3. terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
4. nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,

m) môže poskytovať podľa § 75 ods. 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej
služby, ktorý poskytuje opatrovateľskú službu,
n)

môže poskytovať podľa§ 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

o)

môže poskytovať podľa§ 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

p)

kontroluje hospodárenie s
služby,

q)

ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej
v písmene o) a kontroluje ich plnenie,

r)

v rozsahu svojej pôsobnosti vedie evidenciu podľa § 80 písm. q) zákona,

s)

vyhľadáva

t)

poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,

u)

v spolupráci s mestskou časťou vydáva písomné vyjadrenie podľa§ 83 ods. 8 zákona; pravidlá
spolupráce Bratislavy a mestskej časti upravuje čl. 32b.

finančným

príspevkom na prevádzku poskytovanej sociálnej

fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,

Čl. 32a
Pôsobnosti mestskej časti v oblasti sociálnych služieb

Mestská časť podľa osobitného predpisu 31 )
a)

vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode (ďalej
len „komunitný plán mestskej časti"); spoluprácu Bratislavy a mestských častí pri
komunitnom plánovaní upravuje čl. 32b,

b)

utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja,

c)

je správnym orgánom v konaniach o
1. odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej
služby, v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrovateľskú službu,
2. zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
3. odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
4. povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo rodičov platiť úhradu za sociálnu službu
alebo jej časť podľa § 73 ods. 13,

d)

vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51; môže poveriť právnickú
osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej činnosti na účely
vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu,

e)

poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie
1. sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári,
2. opatrovateľskej služby,
3. prepravnej služby,
4. odľahčovacej služby,
5. pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa§ 31,

f)

môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie
1. sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre,
2. nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,

nocľahárni

a zariadení pre seniorov

g)

poskytuje základné sociálne poradenstvo,

h)

môže poskytovať alebo zabezpečovať poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa
§ 12, najmä sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku,

i)

uzatvára zmluvu o
1. poskytovaní sociálnej služby,
2. poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

j)

zriaďuje,

1.
2.

zakladá a kontroluje:
zariadenie opatrovateľskej služby,
denný stacionár,

k)

môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať:
1. nocľaháreň,
2. nízkoprahové denné centrum,
3. zariadenie pre seniorov,

1)

môže zriaďovať, zakladať a kontrolovať aj iné zariadenia
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,

podľa

tohto zákona, najmä

m) môže poskytnúť finančný príspevok podľa § 78a ods. 8 písm. a) a § 78aa ods. 5 na základe
písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu a kontroluje hospodárenie s ním, ak ho už
neposkytla Bratislava,
n)

poskytuje podľa§ 75 ods. 1 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje
1. sociálnu službu v zariadení, ktorým je zariadenie opatrovateľskej služby,
2. sociálnu službu v zariadení, ktorým je denný stacionár,
3. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa§ 31 ,
4. opatrovateľskú službu,
5. prepravnú službu,

o)

poskytuje podľa§ 75 ods. 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý
poskytuje opatrovateľskú službu,

p)

môže poskytovať podľa§ 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

q)

môže poskytovať podľa§ 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

r)

kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby,

s)

ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej
v písmene r) a kontroluje ich plnenie,

t)

v rozsahu svojej pôsobnosti vedie evidenciu podľa § 80 písm. q) zákona,

u)

vyhľadáva

v)

poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom
sociálnych služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,

fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu,

w) uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na
odkázanosti na sociálnu službu.

účely

posúdenia

ČI. 32b
Komunitné plánovanie sociálnych služieb

(1) Komunitný plán Bratislavy je materiál celomestského charakteru, ktorý určuje základný
smer realizovanej politiky sociálnych služieb pre celú Bratislavu. Bratislava a mestské časti úzko
spolupracujú pri vypracovaní tohto dokumentu. Na jeho prerokovanie mestským zastupiteľstvo sa
vzťahuje čl. 8 tohto štatútu.
(2) Jednotlivé mestské časti vypracúvajú a schvaľujú komunitný plán sociálnych služieb pre
svoj územný obvod. Pri jeho vypracúvaní plní Bratislava vo vzťahu k mestským častiam koordinačnú
a metodickú úlohu a poskytuje mestským častiam potrebnú odbornú pomoc. Mestská časť je za
účelom zabezpečenia súladu komunitného plánu mestskej časti s komunitným plánom Bratislavy
povinná k jeho vypracovaniu prizvať Bratislavu. Mestská časť komunitný plán sociálnych služieb za
svoj územný obvod do 15 dní od jeho schválenia predkladá Bratislave.
(3) Bratislava vydáva poskytovateľovi sociálnej služby písomné vyjadrenie 32) o súlade ním
poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy a určuje a zverejňuje kritériá súladu
poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy.
(4) Mestská časť sa na žiadosť Bratislavy vyjadruje k hodnoteniu súladu poskytovanej
sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy a spolupracuje s Bratislavou na vypracovaní
kritérií súladu poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom Bratislavy.

Oblasť

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
ČI. 32c

Pôsobnosti Bratislavy v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
(1) Bratislava podľa osobitného predpisu 33 )
a)

poskytuje
1. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na
podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich
prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
2. . štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania
štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 34)
3. finančný príspevok podľa§ 69;

b)

poskytuje pomoc mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti,
pestúnskej starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,

c)

môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené centrum; zriadenie
centra oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1,

d)

kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
u subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok.

(2) Bratislava môže zabezpečiť výkon samosprávnej pôsobnosti podľa odseku 1 písm. c) aj
prostredníctvom centra podľa odseku 1 písm. c), akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom
právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané opatrenie
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu. 35 )

Pôsobnosti mestskej

časti

Čl. 32d
v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

(1) Mestská časť podľa osobitného predpisu 36)

a)

vykonáva
1. opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického
vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 1O,
2. opatrenia podľa § 11 ods. 1,

b)

spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so zariadením pri
vykonávaní odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu; za tým účelom môže
mestská časť vyzvať Bratislavu na spoluprácu,

c)

spolupôsobí
1. pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately,
2. pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce
s dieťaťom,
3. pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa,

d)

poskytuje
1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do
zariadenia podľa § 64 ods. 1 písm. a),
2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na
podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich
prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť,
3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania
štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 34 )

e)

poskytuje pomoc
1. dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo
priaznivý psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,
2. dieťaťu alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním člena rodiny, členov rodiny
alebo správaním iných fyzických osôb,

3.

4.

na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu
rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej
starostlivosti, predbežného opatrenia alebo výchovného opatrenia,
mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej
starostlivosti a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania,

f)

poskytuje súčinnosť
1. štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní
rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na
účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. zariadeniu pri zabezpečovaní osamostatnenia sa mladého dospelého,

g)

utvára podmienky na prácu s komunitou,

h)

môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené centrum; zriadenie
centra oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods . 1,

i)

vyhľadáva

j)

vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem
osvojiteľom, ajej rodiny podľa§ 35 ods. 4 písm. d),

k)

vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

1)

kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
u subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok,

fyzické osoby, ktorým by bolo možné

zveriť dieťa

do starostlivosti,
stať

sa pestúnom alebo

m) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a osobitných predpisov.37)
(2) Mestská časť môže s výnimkou odseku I písm. c) prvého a druhého bodu, písmena d),
písmena e) prvého a štvrtého bodu, písmena f), písmen g), j) až m) zabezpečiť výkon samosprávnej
pôsobnosti aj prostredníctvom centra podľa odseku I písm. h), akreditovaného subjektu alebo
prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávané
opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu.35 )

Oblasť

zamestnanosti

Čl. 32e
Pôsobnosti Bratislavy a mestskej časti v oblasti zamestnanosti

Bratislava a mestská časť podľa osobitného predpisu 38) môže
a)

vytvárať partnerstvo s
zamestnanosti,

b)

organizovať

cieľom

realizovať

konkrétne projekty a programy podpory

menšie obecné služby.
Oblasť

pomoci v hmotnej núdzi

Čl. 32f
Pôsobnosti Bratislavy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi

Bratislava podľa osobitného predpisu 39) môže
a)

poskytovať

b)

poskytovať súčinnosť

fyzickým osobám poradenskú

činnosť

v oblasti hmotnej núdze,

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pôsobnosti mestskej

časti

Čl. 32g
v oblasti pomoci v hmotnej núdzi

Mestská časť podľa osobitného predpisu40 )
a)

rozhoduje o jednorazovej dávke,

b)

poskytuje fyzickým osobám poradenskú

c)

je osobitným prijemcom na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak má
príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt na jej území,

d)

poskytuje

súčinnosť

činnosť

v oblasti hmotnej núdze,

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pôsobnosti v iných oblastiach sociálnych vecí

Pôsobnosti mestskej

časti

Čl. 32h
v iných oblastiach sociálnych vecí

(1) Mestská časť podľa osobitného predpisu 41 )

a)

prijíma prídavok na dieťa, ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela
a podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, ak má nezaopatrené dieťa
trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej území,

b) je osobitným príjemcom prídavku a príplatku k prídavku na základe rozhodnutia úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, ak má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej
území,
c)

je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na jeho žiadosť podávať
informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a jeho výplatu v rozsahu svojej
pôsobnosti.
(2) Mestská časť podľa osobitného predpisu42 )

a)

je osobitným príjemcom rodičovského príspevku na základe rozhodnutia úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, ak má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej
území,

b) je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny; na účely kontroly trvania
podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu je na jeho žiadosť
povinná oznamovať osobné údaje uvedené v § 8 ods. 2 o oprávnenej osobe a o dieťati, ďalšie
údaje o riadnej starostlivosti o dieťa podľa § 3 ods. 3 a 4.
(3) Mestská časť podľa osobitného predpisu43 )
a)

vykonáva funkciu

1. kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,
2. majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,
3. poručníka na základe rozhodnutia súdu,
4. opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,
b)

prijíma oznámenia o nevhodnom správaní sa detí, o porušovaní povinností rodičov
vyplývajúcich z ich rodičovských práv a povinností, o zneužívaní ich rodičovských práv, ako
aj o skutočnosti, že rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv
a povinností,

c)

poskytuje súdu súčinnosť pri
1. vykonávaní dohľadu, ktorý súd určil nad výchovou maloletého dieťaťa,
2. sledovaní dodržiavania obmedzenia, ktoré súd uložil maloletému dieťaťu,
3. sledovaní vykonávania výchovných opatrení,
4. hodnotení účinnosti výkonu ústavnej starostlivosti v zariadení,
5. hodnotení výkonu funkcie poručníka.

(4) Mestská
o maloletých. 44 )

časť

poskytuje súdu

súčinnosť

vo veciach

zabezpečenia

riadnej starostlivosti

(5) Mestská časť vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu opatrovníka fyzickej osoby,
ktorú súd rozhodnutím pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne
úkony súd rozhodnutím obmedzil. 45 )

Oblasť

drogovej politiky

Čl. 32i
Pôsobnosti Bratislavy v oblasti drogovej politiky

Bratislava zabezpečuje plánovanie a koordináciu najmä sociálnych a sociálno-zdravotných
opatrení v oblasti drogovej politiky na území mesta. Bratislava môže poskytovať alebo zabezpečovať
poskytovanie sociálnej služby krízovej intervencie pre osoby, ktoré užívajú návykové látky, tak ako
ďalšie opatrenia založené na dôkazoch zameriavajúce sa predovšetkým na zníženie rizík a škôd
súvisiacich s užívaním drog.".

Poznámky pod
„30)

čiarou

k odkazom 30 až 45 znejú:

§ 80 písm. a}, b}, e) až s) a v) 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 v znení neskorších predpisov .
31)

§ 80 zákona č . 448/2008 Z z. v znení neskorších predpisov.

32)

§ 83 ods. 8 zákona č . 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33)

§ 75 ods. 1 písm. d) bod 2, 3 a 4, písm. e) bod 4, písm. h) a písm. 1) a§ 75 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

34)

Zákon

č.

540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

35)

Zákon č . 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36)

§ 75 ods. 1 písm. a) až c), písm. d) bod I až 3, písm. e) až m) a§ 75 ods. 2 zákona č . 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

3 7)

Napríklad Trestný zákon, Trestný poriadok, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok.

38)

§ IO a§ 52 zákona č . 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

39)

§ 27 písm. b) a§ 30 zákona č . 417/2013 Z z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov.
40)
41)

§ 23 ods. 2, § 27 a § 30 zákona č . 417/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 11 ods. 11 , § 12a ods. 2 a§ 17 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona

č.

461/2003 Z. z. o sociálnom

poistení v znení neskorších predpisov.
42)
43)

§ 5 ods. 1Oa § 1Ozákona č . 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 31, § 33, § 37 ods. l , § 37 ods. 2 písm. b) a c), § 37 ods . 7, § 55 ods. 1, § 57 ods. 3, § 58 ods. 4, § 60 a§ 61 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
č.

44)

§ 115 zákona

161/2015 Z. z. Civi lný mimosporový poriadok.

45)

§ 27 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.".

3. Za prílohu č. 3 sa dopÍňa príloha č. 4, ktorá znie:
Príloha č. 4 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Tabuľkový prehľad

Pôsobnosť

rozdelenia pôsobností v oblasti sociálnych vecí medzi Bratislavu a mestské

obce

Bratislava
Oblasť

časti

Mestská

časť

sociálnych služieb

Zákon 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 v znení
neskorších predpisov

Vypracúva, schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb vo svojom územnom obvode.
Utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja.
Je správnym orgánom v konaniach o:

•

odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľs kej služby,
v dennom stacionári, o odkázanosti na opatrov ateľskú službu,

•

zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,

•

odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode po zmene

•

povinnosti zaopatrených plnoletých detí alebo
alebo jej časť podľa § 73 ods. 13.

rodičov platiť

Vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51 .

Čl. 32

Čl. 32a

X

X

X

X

X

X
stupňa

odkázanosti,

X

úhradu za sociálnu službu
X

X

Poskytuje alebo

zabezpečuje

poskytovanie:

•

sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre,

•

sociálnej služby v

•

sociálnej služby v zariadení pre seniorov,

•

sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby,

•

sociálnej služby v dennom stacionári,

•

nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu,

•

opatrovateľskej

•

prepravnej služby,

•

odľahčovacej

•

pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 ,

•

terénnej sociálnej služby krízovej intervencie .

nocľahárni,

služby,

služby,

Poskytuje základné sociálne poradenstvo.

X

môže

X

môže

X

môže

môže

X

môže

X

X

môže

môže

X

--

X

--

X

--

X

X

--

X

X

X

najmä sociálnej
služby na podporu

X
Môže poskytovať alebo

zabezpečovať

poskytovanie aj iných druhov sociálnej služby podľa§ 12.

zosúlaďovania

rodinného života a
pracovného života
poskytovaním
starostlivosti o
dieťa do troch
rokov veku
Uzatvára zmluvu o:

•

poskytovaní sociálnej služby,

•
•

X

X

poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej
osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

X

X

poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby,

X

X

X

môže

X

môže

X

môže

môže

X

môže

X

X

X

Zriaďuje,

zakladá a kontroluje:

•

nocľaháreň,

•

nízkoprahové denné centrum,

•

zariadenie pre seniorov,

•

zariadenie

•

denný stacionár .

Môže zriaďovať,

opatrovateľskej

zakladať

a

služby,

kontrolovať

aj iné zariadenia podľa tohto zákona.

najmä zariadenie
starostlivosti o deti
do troch rokov
veku dieťaťa
Môže poskytnúť finančný príspevok podľa§ 78a ods. 8 písm. a) a§ 78aa ods. 5 na základe
písomnej zmluvy podľa osobitného predpisu13) a kontroluje hospodárenie s ním.

X
ak ho neposkytla
mestská časť

X
neverejnému
poskytovateľovi

sociálnej služby,
ktorý poskytuje:

Poskytuje podľa § 75 ods. l finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

- sociálnu službu
nízkoprahovom
dennom centre,
- v zariadení pre
seniorov,
- terénnu sociálnu
službu krízovej
intervencie,
- nízkoprahovú
sociálnu službu pre
deti a rodinu

X
ak ho neposkytla
Bratislava
X
neverejnému
poskytovateľovi

sociálnej služby,
ktorý poskytuje:
- sociálnu službu
v zariadení
opatrovateľskej

služby,
- sociálnu službu
v dennom
stacionári,
- pomoc pn
osobnej
starostlivosti o
dieťa podľa § 31 ,
- opatrovateľskú
službu,
-~ravnú službu

Poskytuje podľa§ 75 ods. 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

môže

X

Môže poskytovať podľa§ 75 ods. 6 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

X

X

Môže poskytovať podľa § 75 ods. 7 finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

X

X

X

X

Ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone pôsobnosti ustanovenej v
písmene o) a kontroluje ich plnenie.

X

X

V rozsahu svojej pôsobnosti vedie evidenciu podľa § 80 písm. q) zákona.

X

Kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej
fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a s finančným príspevkom na prevádzku poskytovanej
sociálnej služby.

Vyhľadáva

fyzické osoby, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.

X

X

X

Poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania sociálnych služieb štátnym orgánom sociálnych
služieb na účely spracovania štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov.

X

X

Uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné výkony na
odkázanosti na sociálnu službu.

--

X

--

X

X

--

účely

posúdenia

Môže poveriť právnickú osobu, ktorú zriadila alebo založila, vykonávaním sociálnej posudkovej
činnosti na účely vyhotovenia posudku o odkázanosti na sociálnu službu podľa § 51.
Vydáva písomné vyjadrenie podľa § 83 ods. 8.
Určuje a zverejňuje kritériá súladu poskytovanej sociálnej služby s komunitným plánom
sociálnych služieb.

Oblasť

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vykonáva

Čl. 32c

Čl. 32d

•

opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu
a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa § 1O,

--

X

•

opatrenia podľa § 11 ods. 1.

--

X

--

X

Spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so zariadením pri
vykonávaní odbornej metódy podľa § 11 ods. 3 písm. b) piateho bodu.
Spolupôsobí

•
•

pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo orgánom sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately,
pri pomoci deťom, pre ktoré orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s

--

X

--

X

--

X

--

X

dieťaťom,

•

pri úprave a obnove rodinných pomerov

dieťaťa .

Poskytuje

•

rodičovi dieťaťa

alebo osobe, ktorá sa osobne stará o
zariadenia podľa§ 64 ods. 1 písm. a),

dieťa,

príspevok na dopravu do

•

informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom , na
podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich
prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť ,

X

X

•

štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania
štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov,

X

X

•

finančný

X

--

--

X

--

X

na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu
rodinných pomerov dieťaťa, ak bolo dieťa umiestené v zariadení na výkon ústavnej
starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo výchovného opatrenia,

--

X

mladému dospelému po skončení náhradnej osobnej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti
a ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania.

X

X

príspevok podľa § 69 .

Poskytuje pomoc

•
•

•

•

dieťaťu v naliehavých prípadoch, najmä ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo priaznivý
psychický vývin, fyzický vývin a sociálny vývin,

dieťaťu

alebo plnoletej fyzickej osobe ohrozenej správaním
alebo správaním iných fyzických osôb,

Poskytuje

súčinnosť

člena

rodiny, členov rodiny

•

štátnym orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pri zisťovaní rodinných
pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny na účely
vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

•

zariadeniu pri

--

X

--

X

Utvára podmienky na prácu s komunitou.

--

X

Môže zriadiť centrum, kontroluje a metodicky usmerňuje ňou zriadené centrum; zriadenie centra
oznamuje orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 73 ods. 1.

X

X

--

X

--

X

--

X

X

X

Vyhľadáva

zabezpečovaní

osamostatnenia sa mladého dospelého .

fyzické osoby, ktorým by bolo možné

zveriť dieťa

do starostlivosti.

Vyjadruje sa k spôsobu života fyzickej osoby, ktorá má záujem
osvojiteľom , a jej rodiny podľa§ 35 ods. 4 písm. d).

stať

sa pestúnom alebo

Vedie evidenciu detí, rodín a plnoletých fyzických osôb, pre ktoré vykonáva opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u
subjektov, ktorým poskytuje finančný príspevok.
Plní

ďalšie

úlohy

podľa

--

tohto zákona a osobitných predpisov .
Oblasť

zamestnanosti

Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Môže vytvárať partnerstvo s cieľom realizovať konkrétne projekty a programy podpory
zamestnanosti.
Môže

organizovať

menšie obecné služby.

X

ČL 32e

Čl. 32e

X

X

X

X

Oblasť

pomoci v hmotnej núdzi

Zákon č . 417 /2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších pred pisov

Rozhoduje o jednorazovej dávke.

Poskytuje fyzickým osobám poradenskú

činnosť

v oblasti hmotnej núdze.

Je osobitným príjemcom na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ak má
príjemca pomoci v hmotnej núdzi trvalý pobyt na jej území.

Poskytuje

súčinnosť

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Čl. 32f

Čl. 32g

--

X

môže

X

--

X

môže

X

--

Čl. 32h ods. 1

--

X

--

X

Pôsobnosti v iných oblastiach sociálnych vecí
Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o
sociálnom poistení v znení neskorších pred pisov
Prijíma prídavok na dieťa, ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na prídavok zomrela a
podmienky nároku na prídavok ku dňu jej smrti boli splnené, ak má nezaopatrené dieťa trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt na jej území.

Je osobitným príjemcom prídavku a príplatku k prídavku na základe rozhodnutia úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, ak má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej území.

Je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a na jeho žiadosť podávať
informácie a oznámenia vo veci nároku na prídavok a ieho výplatu v rozsahu svoiei pôsobnosti.

--

X

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov

--

Čl. 32h ods. 2

Je osobitným príjemcom rodičovského príspevku na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny, ak má oprávnená osoba trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na jej území.

--

X

--

X

--

Čl. 32h ods. 3

--

X

--

X

--

X

--

X

Je povinná spolupracovať s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny; na účely kontroly trvania
podmienok nároku na rodičovský príspevok, na jeho výšku a výplatu je na jeho žiadosť povinná
oznamovať osobné údaje uvedené v § 8 ods. 2 o oprávnenej osobe a o dieťati, ďalšie údaje o riadnej
starostlivosti o dieťa podľa § 3 ods. 3 a 4.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

Vykonáva funkciu
1. kolízneho opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,
2. majetkového opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,
3.

poručníka

na základe rozhodnutia súdu,

4. opatrovníka na základe rozhodnutia súdu,

Prijíma oznámenia o nevhodnom správaní sa detí, o porušovaní povinností rodičov vyplývajúcich z
ich rodičovských práv a povinností, o zneužívaní ich rodičovských práv, ako aj o skutočnosti , že
rodičia nemôžu plniť povinnosti vyplývajúce z rodičovských práv a povinností.
Poskytuje súdu

súčinnosť

--

X

--

X

--

X

pri

dohľadu,

nad výchovou maloletého

dieťaťa,

vykonávaní

2.

sledovaní dodržiavania obmedzenia, ktoré súd uložil maloletému

3.

sledovaní vykonávania výchovných opatrení,

--

X

4.

hodnotení účinnosti výkonu ústavnej starostlivosti v zariadení,

--

X

5.

hodnotení výkonu funkcie

--

X

--

Čl. 32h ods. 4

--

X

--

Čl. 32h ods. 5

--

X

Čl. 32i

--

Občia nsky

ktorý súd

určil

l.

dieťaťu ,

poručníka.

zákonník

Vykonáva na základe rozhodnutia súdu funkciu opatrovníka fyzickej osoby, ktorú súd rozhodnutím
pozbavil spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony súd rozhodnutím
obmedzil.

Civilný mimosporový poriadok

Poskytuje súdu

súčinnosť

vo veciach zabezpečenia riadnej starostlivosti o maloletých

Pôsobnosti Bratislavy v oblasti drogovej politiky

Zabezpečuje tvorbu a realizáciu opatrení v oblasti drogovej politiky na svojom území, pričom sa
zameriava predovšetkým na opatrenia minimalizujúce riziká užívania návykových látok ako drogy,
tabak a alkohol.

Čl. II

Tento dodatok nadobúda

účinnosť

15. 1O. 2021.

Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

X

--

