
  

MESTSKÁ �AS� BRATISLAVA-RUŽINOV 

Materiál na rokovanie  
Miestneho zastupite�stva 
M� Bratislava-Ružinov 
d�a 27.06. 2017 

N á v r h 
  Cenníka za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

die�a�a v zmysle zákona �. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona                     
�. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Predkladate�:    Materiál obsahuje: 
Mgr. Martin Pener, v.r.                                              1. Návrh uznesenia MZ 
zástupca starostu    2. Dôvodovú správu 
                                                  3. Návrh cenníka 
                                                                                   4. Cenník zo d�a 04.01.2016 
     
Zodpovedný:                                                               
JUDr. Michal Sygút, v.r. 
prednosta 

Spracovate�: 
Mgr. Henrieta Valková, v.r.  
vedúca odboru sociálnych vecí  

Mgr. Mária Š�asná, v.r.  
referent referátu sociálnych služieb 

Mgr. Ivona Kraj�áková, v.r.   
referent referátu sociálnych služieb 

Dagmar Bje�ová, v.r. 
vedúca detských jaslí 

Ing. Mária Navrátilová, v.r. 
vedúca referátu ekonomiky škôl a školských zariadení 

Materiál bol prerokovaný:
KSSL          
KFP�aI        

 Bratislava, jún 2017 



  

Návrh uznesenia 

Miestne zastupite�stvo 
M� Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 

A.  s ch v a � u j e 

Cenník za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
die�a�a v zmysle zákona �. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona                  
�. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 



1

Dôvodová správa: 

Od 01.01.2016 bola schválená novela zákona �. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivos� o 
die�a, ktorou sa príspevok za kalendárny mesiac stanovil na  sumu úhrady za poskytovanú 
starostlivos� o die�a dohodnutej medzi poskytovate�om a oprávnenou osobou, najviac v sume 
280 eur. Tento príspevok sa poskytuje rodi�om do troch rokov veku die�a�a. 

D�a 01.03. 2017 nadobudla ú�innos� novela zákona �. 448/2008 o  sociálnych službách. Pod�a                   
§ 32b tohto zákona je novou sociálnou službou zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov 
veku die�a�a (bývalé jasle). 

V zmysle § 72 zákona 448/2008 verejný poskytovate� sociálnej služby ur�uje sumu úhrady za 
sociálnu službu, spôsob jej ur�enia a platenia úhrady zmluvou pod�a § 74 v súlade so všeobecne 
záväzným nariadením obce, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Sú�asné 
ekonomicky oprávnené náklady  jaslí  sú 289 eur/ die�a/mesiac. 

V zmysle uznesenia MZ mestskej �asti Bratislava-Ružinov � 197/XI/2015 od 1.1. 2016  je platný cenník: 
  

- v sume 190,00 Eur na jedno die�a mesa�ne v prípade celodenného pobytu die�a�a zákonného 
zástupcu, ktorý sa trvalé stará o die�a alebo mu je die�a zverené do osobnej starostlivosti, s 
trvalým pobytom v mestskej �asti Bratislava-Ružinov,

-  v sume 260,00 Eur na jedno die�a mesa�ne v prípade celodenného pobytu die�a�a v prípade 
celodenného pobytu die�a�a zákonného zástupcu ktorý sa trvalé stará o die�a alebo mu je 
die�a zverené do osobnej starostlivosti, s trvalým pobytom mimo mestskej �asti Bratislava- 
Ružinov, 

Na základe týchto legislatívnych zmien sa otvoril priestor pre využitie plnej výšky finan�ného 
príspevku z ÚPSVaR vo výške 280 eur / die�a / mesiac. Ide o pozitívny dopad na rozpo�et M�
bez dopadu na rodi�ov s de�mi do troch rokov veku die�a�a a navýšenie príjmu do 
rozpo�tu.   

Celková úhrada aj s obedmi bude 280 eur / die�a/ mesiac. V prípade  kalendárneho  mesiaca s 21 
až 22 pracovnými  d�ami rodi� doplatí 1,50 eur,  alebo 3 eur. Nová suma 280 eur bude hradená 
v plnej výške z ÚPSVaR, táto zmena nemá dosah na rodi�ov. Po uzatvorení zmluvy rodi�ia 
zasielajú túto zmluva na ÚPSVaR ako splnenú podmienku nároku pre získanie toho finan�ného 
príspevku. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
die�a�a sa neviaže na trvalý pobyt prijímate�a sociálnej služby (zákonného zástupcu). 

Sociálna služba v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a sa poskytuje de�a�u 
do konca kalendárneho roka dov�šením tretieho roku života die�a�a. Tzn. dosiahnutím tretieho 
roku veku die�a�a rodi�ia strácajú nárok na príspevok z ÚPSVaR. 
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Analýza 

Analýza v ideálnom stave / plná kapacita/    
Prepo�et na 58 detí / mesiac príjem za jasle   
Príjem - sú�asný cenník 220eur /mesiac 12760   

Príjem pri plnom finan�. príspevku 
ÚPSVaR 280 eur na die�a �16240   

   
Dopad na rozpo�et obce    

Prepo�et na 58 detí / mesiac  mesa�ne 
Celkovo 
mesa�ne  

sú�asný náklad obce  69 €/ die�a 4002  
Náklad obce pri FP ÚPSVaR 280 eur 9€/ die�a �522 

   
   

Prepo�et na die�a/ mesiac nový cenník sú�asný cenník  
EON  289 289  
FP ÚPSVaR � 280 220  
náklad z rozpo�tu obce   � 9 69  

   
   

Záver - na 58 detí/mesiac sú�asný stav nový stav úspora obce 
Celkové náklady 16762 16762   
úhrada rodi�ov za jasle z FP ÚPSVaR 12760 16240   
náklad obce 4002 522 3480 



Mestská �as� Bratislava-Ružinov 

 Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

V zmysle uznesenia MZ mestskej �asti Bratislava - Ružinov � .........../....../2017 

s t a n o v u j e m  

pre zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a - detské jasle, Palkovi�ova 11/A, 
Bratislava s ú�innos�ou od 1. septembra 2017 výšku úhrady za sociálnu službu a stravovanie poskytované v 
detských jasliach nasledovne: 

>  v sume 250,00 Eur na jedno die�a mesa�ne v prípade celodenného pobytu die�a�a rodi�a alebo 
fyzickej osoby, ktorá má die�a zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh 
práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo 
vykonáva zárobkovú �innos�.  

> v sume 1,50 Eur za stravu za jeden de�, 
>  poplatok vo výške 100 % príslušnej mesa�nej úhrady aj v prípade neprítomnosti die�a�a po celý 

kalendárny mesiac. 

Stanovená výška úhrady za sociálnu službu o deti do troch rokov veku die�a�a a stravovanie zákonný 
zástupca die�a�a uhrádza: 

formou príkazu na úhradu na ú�et VUB, a.s. Bratislava �íslo ú�tu: 
SK 75 0200 0000 0036 1537 7553,  
variabilný symbol: napísa� �íslom mesiac a rok (napr. 012016), 
správa pre prijímate�a: meno a priezvisko die�a�a 

Platbu za starostlivos� o die�a je nutné zrealizova� vždy do 15. d�a v mesiaci. Platbu za stravovanie pod�a 
skuto�ne odstravovaných dní je nutné zrealizova� do 15. d�a v nasledujúcom mesiaci. 

V Bratislave 01.09. 2017 

Dušan Pekár         
starosta                                                                                                      

Telefón Bankové spojenie I�O/DI� Internet/E-mail Úradné hodiny 
+421 2 48 28 41 11 00603155 www.ruzinov.sk Po.: 7.30-17.00 Ut.: 7.30-15.00 

2020699516 St.: 7.30-17.00 Št.: 7.30-15.00 

   Pia.:       7.30-12.00 



Mestská �as� Bratislava - Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212

�íslo: SK/CS 6957/2016/1 

V zmysle uznesenia MZ mestskej �asti Bratislava - Ružinov � 197/XI/2015 

s t a n o v u j e m  

pre Detské jasle, Palkovi�ova 11/A, Bratislava s ú�innos�ou od 1. januára 2016 výšku poplatkov za 
starostlivos� o die�a a stravovanie poskytované v detských jasliach nasledovne: 

>  v sume 190,00 Eur na jedno die�a mesa�ne v prípade celodenného pobytu die�a�a zákonného 
zástupcu, ktorý sa trvalé stará o die�a alebo mu je die�a zverené do osobnej starostlivosti, s trvalým 
pobytom v mestskej �asti Bratislava - Ružinov, 

>  v sume 260,00 Eur na jedno die�a mesa�ne v prípade celodenného pobytu die�a�a v prípade 
celodenného pobytu die�a�a zákonného zástupcu ktorý sa trvalé stará o die�a alebo mu je die�a 
zverené do osobnej starostlivosti, s trvalým pobytom mimo mestskej �asti Bratislava- Ružinov, 

>  v sume 4,00 Eur/hodina v prípade krátkodobého hodinového pobytu die�a�a v zariadení v trvaní 
maximálne 4 hodiny, 

>  v sume 20,00 Eur pri krátkodobom dennom pobyte die�a�a vrátane poplatku za stravu 
>  v sume 1,50 Eur za stravu za jeden de�, 
>  poplatok vo výške 100 % príslušnej mesa�nej úhrady aj v prípade neprítomnosti die�a�a po celý 

kalendárny mesiac/ po�as celého kalendárneho mesiaca. 

Stanovený poplatok za starostlivos� o die�a a stravovanie zákonný zástupca die�a�a uhrádza: 
a) formou príkazu na úhradu na ú�et VUB, a.s. Bratislava 
�íslo ú�tu: SK 75 0200 0000 0036 1537 7553, . 
variabilný symbol: napísa� �íslom mesiac a rok (napr. 012016), 
správa pre prijímate�a: meno a priezvisko die�a�a 

alebo 
b)  poštovou poukážkou. 

Platbu za starostlivos� o die�a je nutné zrealizova� vždy do 15. d�a v mesiaci. Platbu za stravovanie pod�a 
skuto�ne odstravovaných dní je nutné zrealizova� do 15. d�a v nasledujúcom mesiaci. 

Prípadné výnimky z vyššie stanovených poplatkov je oprávnený stanovi� starosta mestskej �asti Bratislava - 
Ružinov v prípade, že žiadate�- zákonný zástupca die�a�a - je v hmotnej núdzi, je zdravotne �ažko 
postihnutý alebo sa preukázate�ne nachádza v stave náhle vzniknutej 
núdze. 

V  Bratislave 04.01. 2016 

Telefón Bankové spojenie I�O/DI� Internet/E-mail Úradné hodiny 
+421 2 48 28 41 11 00603155 www.ruzinov.sk Po.: 7.30-17.00Ut.: 7.30-15.00 

2020699516 St.: 7.30-17.00Št.: 7.30-15.00 

Pia.: 7.30-12.00 
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