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V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

 mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  1/2023 
zo 17. januára 2023, 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 

o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby 

poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 2018, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 z 05. februára 2019 

a všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 z 15. decembra 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v 

znení neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 

72 ods. 2 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 a čl. 32 ods. 10 písm. c) bod 1, 2 a 3, písm. d), písm. e) bod 1, 2, 

4 a písm. f), písm. g), písm. i) bod 1, písm. t) bod 1, 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok I. 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o 

spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 

2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 z 05. februára 2019 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2020 z 15. decembra 2020 (ďalej aj len „nariadenie“) sa mení nasledovne:  

 

1. Príloha č. 3 k nariadeniu č. 3/2017 znie: 
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„Príloha č. 3 

           k nariadeniu č. 3/2017 

 

 

SUMA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ STAROSTLIVOSŤ  

V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI  

 

Suma úhrady za poskytovanú starostlivosť 

v zariadení starostlivosti o deti  

 

Percento 

rozdelenia na 

jednotlivé 

činnosti 

Mesačná 

úhrada 

100% 320,00 eur 

z toho:   

a) výchova 34% 108,80 eur 

b) bežné úkony starostlivosti o dieťa 16% 51,20 eur 

c) poskytovanie vecných plnení spojených 

s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby 

v spoločných priestoroch - režijné náklady 

50% 160,00 eur 

Denná úhrada za poskytovanú starostlivosť o deti v zariadení starostlivosti 

o deti 

14,72 eur“ 

 

                                                                                                                                                                                       

Článok II. 

  

1. Účinnosťou tohto nariadenia sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe 

platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 2018, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 1/2019 z 05. februára 2019 a všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 z 15. decembra 

2020. 

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača č. UZN 40/17/01/23/P dňa 17. januára 2023. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2023.  

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován, v. r. 

starosta 


