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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu 
 
 
A.  s ch v a ľ u j e 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. ......./2017 zo 
dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa 
 
 
 
B.   ž i a d a 
 
Ing. Mgr. Dušana Pekára, starostu 
 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava Ružinov č. 
......./2017 zo dňa .............2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 
2. zverejniť spôsobom mestskej časti obvyklým 

 
 
 
 
 
    T: ihneď po podpise starostom 
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Dôvodová správa 

Od 01. 03. 2017 je účinná novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách , ktorou sa detské 

jasle stali sociálnou službou v zmysle § 32b ako Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa ( detské jasle ). 

Detské jasle sa nachádzajú na Palkovičovej 11/A, 821 08 Bratislava. 

Zariadenie detských jaslí nemá právnu subjektivitu. Je organizačnou jednotkou Miestneho úradu 

MČ BA-Ružinov a je začlenené pod odbor sociálnych vecí. Zabezpečuje starostlivosť o deti vo 

veku od 24 mesiacov do 36 mesiacov. 

V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu 

zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do 

konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá 

má dieťa 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 činnosť.  

 

V detských jasliach sa poskytujú : 

a)       bežné úkony starostlivosti o dieťa 

b)       stravovanie 

c)       výchova 

 
Od 01.01.2016 bola schválená novela zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o 
dieťa, ktorou sa príspevok za kalendárny mesiac stanovil na  sumu úhrady za poskytovanú 
starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 
280 €. Táto novela umožňuje získať mestskej časti nepriamu dotáciu do výšky 280 €/ dieťa/ 
mesiac. 
 
V zmysle § 72 zákona č 448/2008 o sociálnych službách verejný poskytovateľ sociálnej služby 
určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej  určenia a platenia  úhrady  zmluvou   podľa 
§ 74 v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce, najviac vo výške ekonomicky 
oprávnených nákladov ( EON). EON a súčasne celkové náklady jaslí je 305 €/ dieťa/ mesiac. 
 
Prepočet nákladov na jedno dieťa/ mesiac v € 
EON  305 
Finančný príspevok z ÚPSVaR 280 
náklad z rozpočtu obce   25  
 
Prepočet nákladov na celú kapacitu jaslí/ mesiac  
58 detí  v € 
Celkové náklady 17690 
úhrada rodičov za jasle z FP ÚPSVaR 16240 
náklad obce 1450 
 

 Na základe novely zákona o sociálnych službách je nutné zosúladiť existujúci stav s platným 
zákonom. Súčasná platba rodičov sa terminologicky mení na úhradu za sociálnu službu. Rodičia 
uzatvárajú zmluvu o poskytovaní sociálnych  služieb. Zmeny vyplývajúce z tejto novely budú 
zadefinované vo Všeobecnom záväznom nariadení o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v 
zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ,  ktoré upravuje druh sociálnej služby 
a výšku úhrady za jej poskytovanie v detských jasliach v pôsobnosti mestskej časti Ba-Ružinov. 
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 Poskytovanie sociálnej služby v detských jasliach vzniká na základe zápisu od registra 
poskytovateľov sociálnych služieb. V zmysle prechodných ustanovení § 110 zákona 
o sociálnych službách sa v tomto prípade žiadateľom rozumie MČ Ba-Ružinov, ktorá do                  
31. decembra 2017 musí podať žiadosť o zápis do registra na vyššom územnom celku.  
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Návrh 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 
mestskej časti Bratislava - Ružinov 

 
č. ......./ 2017 

zo dňa ........... 2017 
 

o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa 

 
 

 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislavy v znení neskorších právnych predpisov, podľa § 4 ods. 3 písm. p)      
a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na § 32b a § 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 (ďalej len „zákon o 
sociálnych službách“) sa uznieslo: 

 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len “nariadenie”) 

upravuje druh sociálnej služby a výšku úhrady za jej poskytovanie v Zariadení starostlivosti o 
deti do troch rokov veku dieťaťa v pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov (ďalej len 
„mestská časť“). 
 

2. Poskytovateľom sociálnej služby na účely tohto nariadenia je mestská časť. 
 

3. Prijímateľom sociálnej služby na účely tohto nariadenia je dieťa do konca kalendárneho roka, v 
ktorom dovŕši tri roky veku. 
 

4. Zákonný zástupca dieťaťa na účely tohto nariadenia je  rodič alebo fyzická osoba, ktorá má 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie 
štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva 
aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť1. 
 
 

§ 2 
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 
1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa so sídlom Palkovičova 11/A,  821 

08  Bratislava je organizačne začlenené pod odbor sociálnych vecí miestneho úradu mestskej 
časti Bratislava-Ružinov (ďalej len „detské jasle“ ). 
 
 

                     
1 § 32b ods. 1 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  
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2. Detské jasle sú zariadením starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, kde sa poskytuje 
služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním 
starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa 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 činnosť2. 
 
 

§ 3  
Forma poskytovania služby 

 
1. V detských jasliach je poskytovaná ambulantná sociálna služba intaktným deťom od 18 mesiacov do  

troch rokov počas pracovných dní od 6:30 do 17:00 hod. 
 

2. Starostlivosť o dieťa v detských jasliach zabezpečuje odborný personál. 
 

3. Starostlivosť o dieťa v detských jasliach sa zabezpečuje za úhradu. 
 

4. V detských jasliach sa poskytujú odborné činnosti, a to: 
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 
b) stravovanie, 
c) výchova3. 

 
5. Deň je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého dňa . V dennom harmonograme je 

zahrnutý čas na spoločné hry detí, vzdelávanie, pobyt vonku, čas na relaxáciu a odpočinok, 
pravidelnú stravu a hygienu. 
 

6. Zákonný zástupca dieťaťa § 1 bodu (4), ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb 
v detských jasliach si podáva osobne písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa priamo do detských 
jasliel na adresu Palkovičova 11/A, 821 08  Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia. 
 

7. Zákonný zástupca dieťaťa bude informovaný o prijatí alebo o neprijatí svojho dieťaťa do 
detských jasiel. V prípade neprijatia dieťaťa do detských jasiel, bude táto žiadosť zaradená do 
zoznamu žiadateľov. 
 

8. Žiadosť o prijatie dieťaťa musí obsahovať tieto náležitosti: 
a) meno a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu 

dieťaťa, ktorému sa má poskytovať sociálna služba, 
b) meno a priezvisko zákonných zástupcov, dátumy narodenia a adresa ich  

trvalého pobytu, názov zamestnávateľa, 
c) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
2 § 32b ods. 1 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  
 
3
 § 32b 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,  
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§ 4 
Detské jasle a výška úhrady za sociálnu službu 

 
1. Podmienky poskytovania ambulantnej služby, výšku a spôsob úhrady za túto službu upravuje 

zmluva o poskytovaní sociálnej služby4 uzatvorená medzi prijímateľom sociálnej služby a 
poskytovateľom sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť uzatvorená 
písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľný. 
 

2. Výšky úhrad za sociálnu službu a za stravovanie poskytované v detských jasliach je nasledovná: 
 

a) v sume 250,00 Eur na jedno dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu dieťaťa rodiča 
alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, pripravuje sa na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na 
vysokej škole, pripravuje sa na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so 
vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť. Aj 
v prípade neprítomnosti dieťaťa po celý  kalendárny mesiac sa táto suma uhrádza v jej 
plnej výške, 

 
b) v sume 1,50 Eur za stravu za jeden pracovný deň. 

 
3. Stanovená výška úhrady za sociálnu službu o deti do troch rokov veku dieťaťa a stravovanie zákonný 

zástupca dieťaťa uhrádza formou príkazu na úhradu na daný bankový účet mestskej časti s variabilným 
symbolom v podobe číslo mesiac a rok (napr. 012017) a správy pre prijímateľa v podobe  meno a 
priezvisko dieťaťa. Tento bankový účet mestskej časti bude špecifikovaný v zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby. Platbu za starostlivosť o dieťa je nutné zrealizovať vždy do 15. kalendárneho dňa v 
mesiaci. Platbu za stravovanie podľa skutočne odstravovaných dní je nutné zrealizovať do 15. 
kalendárneho dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 
 
 

§ 5 
Účinnosť 

 
1. Toto nariadenie nadobúda platnosť pätnástim dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli       

mestskej časti a účinnosť dňom zápisu detských jasiel do registra poskytovateľov  sociálnych 
služieb vyšším územným celkom.  
 
 
 
 
 
       Mgr. Ing. Dušan Pekár 

       starosta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
4 § 74 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 nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších   
        predpisov 














