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1. 

 

Návrh na uznesenie miestneho zastupiteľstva č. .../2021 

 Mestskej časti Bratislava – Záhorská zo dňa 23.3.2021 

 

 

Názov bodu programu:  

Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Záhorská 

Bystrica č. 1/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za  

prepravnú službu poskytovanú mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica 

 

Miestne zastupiteľstvo Bratislava – Záhorská Bystrica 

 
A) s c h v a ľ u j e  

Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2021 o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe 

platenia za prepravnú službu poskytovanú mestskou časťou Bratislava-Záhorská Bystrica, 

 
 

B) ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica, o zabezpečenie zverejnenia  VZN č. 

1/2021 v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

  



II. 

Dôvodová správa 

 

Dňa 2.11.2020 bola listom na Odbor sociálnych vecí  Úradu BSK zaslaná žiadosť o registráciu 

sociálnej – prepravnej služby.  

 

V zmysle § 64 ods.3 písm. e) zákona o sociálnych službách sa k žiadosti o zápis do registra 

prikladá aj cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky 

platenia za sociálnu službu. 

Mestská časť v tejto súvislosti musí doručiť na odbor sociálnych vecí Úradu BSK doklad. 

Verejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je aj v zmysle § 3 ods. 3 zákona o soc. službách 

Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica  určuje v zmysle § 72 ods. 2 zákona o soc. službách 

sumu úhrady za soc. službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 zákona o soc. 

službách v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené Mestskú časť Bratislava – Záhorská Bystrica žiada Úrad BSK 

o doručenie všeobecne záväzného nariadenia , v ktorom bude uvedený cenník sociálnej služby, 

spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu – prepravnú 

službu.  

 

Úhrada za prepravnú službu 

(1) Výška úhrady za prepravnú službu sa určí podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia pre 

nasledovné skupiny prijímateľov sociálnej služby: 

a) fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území mestskej časti Bratislava-Záhorská 

Bystrica, ktorá je prijímateľom sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby, 

b) fyzická osoba, ktorej sa poskytuje terénna opatrovateľská služba, 

c) fyzická osoba s ťažkým fyzickým postihnutím, ktorá má Úradom práce, soc. vecí a 

rodiny priznanú odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, 

d) fyzická osoba s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu 

po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie, 

e) fyzická osoba sprevádzajúca fyzickú osobu podľa písm. a) až d), ktorej je prepravná 

služba poskytovaná. 

 

Výška úhrady za poskytovanie prepravnej služby pre prijímateľov sociálnej služby sa určuje 

nasledovne: 

Lokalita Sociálna cena 

Záhorská Bystrica, Marianka  0,50 € 

Lamač, Stupava  0,50 € 

Borinka  1,50 € 

Bratislava  3 € 

Stojné  2€ / 30 minút 

 



 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica bol 

vyvesený  dňa 18.1.2021 na vývesnej tabuli Mestskej časti. 

K návrhu neboli od občanov vznesené žiadne pripomienky ani námietky. 

 

 

 

 

 

 


