Mestská časť Bratislava – Jarovce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

MČ Bratislava – Jarovce č. 4/2012
o poskytovaní sociálnych služieb v MČ Bratislava - Jarovce
Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Jarovce v súlade s ustanovením § 6 ods. 1
a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislave v znení neskorších predpisov a zákona č. 488/2008 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“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:
§1
Základné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) sa vzťahuje na spôsob
poskytovania, určenia úhrady, výšku úhrady a spôsob platenia úhrady
v mestskej časti Bratislava – Jarovce za:
a) opatrovateľskú službu
b) prepravnú službu
c) odľahčovaciu službu
2. Osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby (ďalej len „prijímateľ“), sú občania
s trvalým pobytom na území Mestskej časti Bratislava – Jarovce, ktorí sú:
a) odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je
najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách,
b) odkázaní na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti
o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách podľa prílohy
č. 4 zákona o sociálnych službách.
§2
Opatrovateľská služba a výška jej úhrady
1. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na
pomoc inej fyzickej osoby. Podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
2. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie
o odkázanosti na opatrovateľskú službu, vydané mestskou časťou Bratislava –
Jarovce.
3. Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe:
a) na území mestskej časti Bratislava – Jarovce,
b) s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava – Jarovce,
c) v jej prirodzenom sociálnom prostredí.

4. Opatrovateľská služba sa poskytuje maximálne 8 hodín v pracovných dňoch.
V prípade
dovolenky
alebo
práceneschopnosti
opatrovateľky
sa
opatrovateľská služba poskytuje iba v rozsahu možností poskytovateľa
sociálnych služieb.
5. Mestská časť zabezpečuje opatrovateľskú službu 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.
6. Výška úhrady za jednu hodinu opatrovateľskej služby je 1,00 Eur.
7. 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.
§3
Prepravná služba a výška jej úhrady
1. Prepravná služba je podľa zákona o sociálnych službách 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. Podmienkou poskytovania prepravnej služby je:
a) posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 1)
b) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného
predpisu 2)
3. Prepravnú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorej sa poskytuje príspevok na prepravu, alebo ktorá je
vlastníkom, prípadne držiteľom osobného motorového vozidla.
4. Úhrada za prepravnú službu v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčin dĺžky
prepravnej vzdialenosti v kalendárnom mesiaci a výšky úhrady za 1 km
prepravnej vzdialenosti.
5. Žiadateľ 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.
6. Žiadateľ je povinný predložiť doklad o výdavkoch na prepravu najneskôr do
piateho 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.
7. Výška príspevku MČ Bratislava – Jarovce za 1 km prepravnej vzdialenosti je
0,40 Eur.
§4
Odľahčovacia služba a výška jej úhrady
1. Odľahčovacia služba je podľa zákona o sociálnych službách sociálna služba
poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým
zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu 1), 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.
3. Výška a podmienky úhrady za poskytovanie odľahčovacej služby
prostredníctvom opatrovateľskej služby sa určia podľa § 2 tohto všeobecne
záväzného nariadenia.
§5
Záverečné ustanovenie
1. Zrušuje sa:
a) Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Jarovce č. 1/2004
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú
službu,
b) Všeobecne záväzné nariadenie MČ Bratislava – Jarovce č. 3/2008 zo
dňa 3.12.2008, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mestskej časti Bratislava – Jarovce č. 1/2004 o poskytovaní
opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva Bratislava –
Jarovce dňa 3.12.2012 uznesením č. 259/2012.
§6
Účinnosť
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 18.12.2012

Ing. Pavel Škodler
starosta MČ Bratislava – Jarovce
Vyvesené: 04.12.2012
Zvesené:

18.12.2012

___________________________________________________________________
1)

Zákon č. 477/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

2)
Zákon č. 578/2004 Z . z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

