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ktorým sa mení VZN č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady 

za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb 
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Všeobecne záväzné nariadenie  

Bratislavského samosprávneho kraja 

č. 1/2021 

zo dňa 29. 03. 2021 

 

ktorým sa mení VZN č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach poskytovania 

sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady 

za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho  kraja 

 

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) 

zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších predpisov a podľa § 75 až § 78 a § 81 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, vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie: 

 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 zo dňa 13. 12. 2019 o bližších podmienkach 

poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia 

úhrady za sociálne služby, ktoré sú poskytované zariadeniami sociálnych služieb 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho  kraja sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 2 odsek (1) znie: 
(1) Bratislavský samosprávny kraj (ďalej len “BSK”) v rámci svojej pôsobnosti zriadil, založil 

a kontroluje ZSS, ktoré poskytujú sociálne služby   

a) v domove sociálnych služieb; 

b) v špecializovanom zariadení; 

c) v rehabilitačnom stredisku; 

d) v zariadení podporovaného bývania; 

e) službu včasnej intervencie; 

f) podporu samostatného bývania; 

g) v zariadení pre seniorov.  

 

(2) Body (1) až (3) v § 2 sa označujú ako body (2) až (4). 
 

Čl. II 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) zákona 

NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 

o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom 

Bratislavského samosprávneho kraja dňa 29. 03. 2021, uznesením č. 357/2021. 

(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
Bratislavského samosprávneho kraja a účinnosť 15 dňom od jeho vyvesenia na úradnej 
tabuli Bratislavského samosprávneho kraja.  

 
 
Bratislava, dňa 09. 04. 2021 

 
 
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA 

predseda 
                                                                                    Bratislavského samosprávneho kraja 


