
 
 
 

 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
č. 3/2020 

zo dňa 22. septembra 2020 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti  
Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 o poskytovaní sociálnych služieb 

 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka v súlade s § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 
ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa 
§ 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, 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“) a v súlade s čl. 32 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 
(ďalej len „nariadenie“). 
 
 

Čl. I 
 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Dúbravka č. 1/2014 zo dňa 13.5.2014 
o poskytovaní sociálnych služieb sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 3 sa vypúšťa ods. 10. 

 
2. Doterajší § 5 sa vypúšťa a nahrádza sa novým, ktorý bude znieť:  

 
1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi sociálnej služby zostať 

mesačne z jeho príjmu najmenej suma vo výške stanovenej v tom čase platným 
zákonom o sociálnych službách. 

 
2. Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie 

úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná 
osoba, ktorá môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady 
za sociálnu službu. 

 
3. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 

alebo jej časť, prechádza táto povinnosť postupne na zaopatrené plnoleté deti a rodičov, 
ak sa ich príjem spoločne neposudzuje a spoločne nezapočítava s príjmom prijímateľa. 
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4. Ak prijímateľovi sociálnej služby nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu 
alebo jej časť a túto nezaplatenú úhradu nezaplatí iná osoba ani zaopatrené plnoleté deti 
alebo rodičia, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka 
mestskej časti voči tomuto prijímateľovi. 

 
 

Čl. II 
 
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa vyvesenia. 
 
 
 
 
                                                                                                   
                                                                                                        RNDr. Martin Zaťovič, v.r. 

                                                                                                       starosta 
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