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Dôvodová správa  

Dňa 12.12. 2017 bolo miestnym zastupiteľstvom prijaté Všeobecne záväzné nariadenia č 
21/2017 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa. V čase prijatia VZN bol platný zákon č 448/2008, ktorý ustanovoval, že 
dieťa bolo prijímateľom sociálnej služby do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri 
roky veku.  
Od 1.1. 2018 prišla do platnosti novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, kde sa 
predĺžila doba poskytovania sociálnej služby v detských jasliach z 31.12 kalendárneho roka, 
v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku na poskytovanie sociálnej služby  na 31. augusta 
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa, čím túto zmenu je 
potrebné upraviť aj vo VZN č 21/2017. 

Novelou sa precizovala možnosť poskytovania starostlivosti o dieťa  do troch rokov veku 
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku rodičovi  tohto dieťaťa alebo fyzickej 
osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ktorý 
nespĺňa podmienku podpory zosúlaďovania rodinného života a pracovného života podľa  § 
32b ods. 1 tohto zákona a ani  dôvody pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31 
ods. 3 tohto zákona. V záujme vytvorenia právnych podmienok na dostupnosť sociálnej 
služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  schválená právna úprava 
viaže možnosť poskytovania služby starostlivosti o deti iným cieľovým skupinám rodičov 
na prevádzkové pomery konkrétneho poskytovateľa (najmä využitie reálne 
neobsadených miest) Nová právna úprava viaže možnosť poskytnutia starostlivosti tomuto 
okruhu rodičov na podmienku, že voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča, ktorý 
spĺňa podmienku zosúlaďovania pracovného a rodinného života, alebo podmienku vážnych 
dôvodov nemožnosti zabezpečenia starostlivosti o dieťa.  Tzn že iba ak sú voľné neobsadené 
miesta v jalsiach, je možné poskytnúť starostlivosť takýmto deťom.  
Na tieto služby sa nevzťahuje úhrada podľa VZN o detských jasliach, nakoľko sa nejedná o 
poskytovanie sociálnych služieb. Týmto je potrebné v novele VZN zadefinovať úhradu pre 
takéto dieťa za jednu hodinu pobytu v detských jasliach. 
 
Uznesením MZ č 197/XI/2015 schválilo od 1.1. 2016 výšku poplatkov aj pre krátkodobé 
pobyty detí v jasliach. V tom čase jasle neboli definované ako sociálna služba v zákone 
o sociálnych službách.  
Cenník od 1.1. 2016: 

- V sume 4,00 eur/hod v prípade krátkodobého hodinového pobytu dieťaťa v zariadení 
v trvaní maximálne 4 hodiny 

- V sume 20,00 eur pri krátkodobom dennom pobyte dieťaťa vrátane poplatku za stravu 
 
Legislatívnou zmenou od 1.3. 2017 sa detské jasle stali sociálnou službou, ktorá však v čase 
prijatia tejto novely neumožňovala poskytovať pobyty deťom, ktoré nespĺňali podmienky pre 
starostlivosť v jasliach. Po ďalšej novele účinnej od 1.1. 2018 sa táto možnosť opäť zakotvila 
v zákone o sociálnych službách 
 
Súčasné ekonomicky oprávnené náklady detských jaslí na Palkovičovej ulici na jedno dieťa/ 
mesiac sú 367 eur. Priemerný pobyt dieťaťa v jasliach je 8 hodín/deň. Ak vychádzame z toho 
predpokladu 20 pracovných dní v mesiaci, tak priemerné náklady na dieťa včítane stravy je 
2,30 eur / deň. 
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Podľa informácii dostupných na webe platby za jednu hodinu/ dieťa , ktorého rodičia 
nespĺňajú podmienky podľa § 32b , sa pohybujú medzi 4 až 5 eur. Cena stravy nebola 
dostupná. Poplatok za stravu v detských jasliach na Palkovičovej je 1,50 eur/ obed/ dieťa. 
 
 
Mesto Zariadenie  Opatrov. popl. za 1h   Opatrov. popl./deň  
BRATISLAVA  Vrabček, Kramáre          4€ / h + strava           –––––– 
 

Dobré jasle, Dúbravka          5€ / h + strava       19.90 € + strava 
 

Veverička, Ružinov             –––––––-         25 € + strava 
 

Kolibrík, Staré Mesto         5 € / h + strava          ––––––- 
 

Fialôčka, Staré Mesto          4 € / h + strava          ––––––- 
 

Jasle MČ Nové Mesto             –––––––-          ––––––- 
 

Jasle MČ Staré Mesto             –––––––-          ––––––- 
BANSKÁ 
BYSTRICA  Mestské jasle          4 € / h + strava      16,60 € + strava 
 

Jasličky GIOIA          3 € / h + strava       16 € + strava 
ŽILINA   Jasle Anna-Mária            –––––––––-      15,50 € + strava 
TRENČÍN  Chrobáčik           3 € /h + strava       15 € + strava 
ŚAMORÍN  Veselá Farmička           ––––––––––        19 € + strava 
 

 Poznámka: Všetky mesačné poplatky sú uvedené bez stravy. 
 
 
Na základe týchto faktov navrhujeme poplatky : 
a) opatrovania dieťaťa menej ako 5 hodín denne vo výške 4 € za každú hodinu v čase od 7:30 
do 12:00 hod bez stravy 

b)  opatrovania dieťaťa  viac ako 5 hodín denne vo výške 20 eur za celodenný pobyt od 7:30 
do 15:30 hod  bez stravy 
 

c ) poplatok za stravu  je v sume 1,50 eur  za jeden pracovný deň 
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Návrh 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              

č. ......./ 2018 

zo dňa ........... 2018 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-
Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách 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: 
    

 

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 21/2017 zo dňa 
12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa sa mení a dopĺňa takto:  

 

1. V § 1 ods. 3 a v § 2 ods. 2 sa pôvodné slovné spojenie „do konca kalendárneho roka, 
     v ktorom dovŕši tri roky veku“ nahrádza slovným spojením „ktoré do 31. augusta 
     bezprostredne nasledujúceho roka dovŕšilo tri roky veku“.   
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2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:    

  „3. V detských jasliach sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi 
        alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
        rozhodnutia súdu, ak  
 

a) nemôže zo zákonných dôvodov1  zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s 
pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa 
postupovať podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
 

b) voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) tohto 
odseku alebo podľa § 2 ods. 2 tohto nariadenia2.“  

 
 

3. V § 3 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie: 

„9. V detských jasliach možno poskytovať starostlivosť aj pre dieťa v zmysle § 2 ods. 3 tohto 
       nariadenia formou ambulantnej opatrovateľskej služby v zariadení najmenej na 1 hodinu 
       a viac, resp. pol dňa až celý deň v rozsahu od 7:30 hod do 15:30 hod. Rodič tohto 
       dieťaťa je povinný sa informovať deň vopred o možnosti poskytnutia opatrovateľskej 
       služby a predložiť potvrdenie pediatra o vyhovujúcom zdravotnom stave dieťaťa.” 

 

4. V § 4 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

 „4. Výšky úhrad za starostlivosť o dieťa podľa § 3 odseku 9 tohto nariadenia a za jeho 
        stravovanie poskytované v detských jasliach sú nasledovné: 

a) opatrovanie dieťaťa menej ako 5 hodín denne vo výške 4 eur za každú hodinu v čase  
 od 7:30 do 12:00 hod bez stravy, 

b) opatrovanie dieťaťa viac ako 5 hodín denne vo výške 20 eur za celodenný pobyt od 
             7:30 do 15:30 hod  bez stravy, 

c) poplatok za stravu  je v sume 1,50 eur za jeden pracovný deň.“ 
    

 

Čl. II 

                                                           
1 § 31 ods. 3 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 
 
2
  § 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 zákona č. 331/2017 Z. z.  
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Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástim dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 
 
 
 
 

      
JUDr. Ing. Dušan Pekár  

    starosta 
 
 
 
 
 

 



  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
mestskej �asti Bratislava - Ružinov 

�. 21/ 2017 
zo d�a 12.12. 2017 

o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
die�a�a 

 Miestne zastupite�stvo mestskej �asti Bratislava - Ružinov pod�a § 15 ods. 2 písm. 
a) zákona Slovenskej národnej rady �. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení neskorších právnych predpisov, pod�a § 4 ods. 3 písm. p)      
a § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na § 32b a § 72 ods. 2 zákona �. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona �. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o 
sociálnych službách“) sa uznieslo:

§ 1
Úvodné ustanovenie 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len “nariadenie”) 
upravuje druh sociálnej služby a výšku úhrady za jej poskytovanie v Zariadení starostlivosti o 
deti do troch rokov veku die�a�a v pôsobnosti mestskej �asti Bratislava-Ružinov (�alej len 
„mestská �as�“). 

2. Poskytovate�om sociálnej služby na ú�ely tohto nariadenia je mestská �as�. 

3. Prijímate�om sociálnej služby na ú�ely tohto nariadenia je die�a do konca kalendárneho roka, v 
ktorom dov�ši tri roky veku. 

4. Zákonný zástupca die�a�a na ú�ely tohto nariadenia je rodi� alebo fyzická osoba, ktorá má 
die�a 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 �innos�1. 

§ 2 
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a 

1. Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a so sídlom Palkovi�ova 11/A,  821 
08  Bratislava je organiza�ne za�lenené pod odbor sociálnych vecí miestneho úradu mestskej 
�asti Bratislava-Ružinov (�alej len „detské jasle“ ). 

                    
1 § 32b ods. 1 zákona �.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona �. 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 die�a�a, kde sa poskytuje 
služba na podporu zosúla�ovania rodinného života a pracovného života poskytovaním 
starostlivosti o die�a do konca kalendárneho roka, v ktorom dov�ši tri roky veku, ak sa rodi�
alebo fyzická osoba, 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�2. 

§ 3  
Forma poskytovania služby 

1. V detských jasliach je poskytovaná ambulantná sociálna služba intaktným de�om od 18 mesiacov do  
troch rokov po�as pracovných dní od 6:30 do 17:00 hod. 

2. Starostlivos� o die�a v detských jasliach zabezpe�uje odborný personál. 

3. Starostlivos� o die�a v detských jasliach sa zabezpe�uje za úhradu. 

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

5. De� je rozdelený do pravidelných blokov v rámci každého d�a. V dennom harmonograme je 
zahrnutý �as na spolo�né hry detí, vzdelávanie, pobyt vonku, �as na relaxáciu a odpo�inok, 
pravidelnú stravu a hygienu. 

6. Zákonný zástupca die�a�a pod�a § 1 ods. (4), ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych 
služieb v detských jasliach si podáva osobne písomnú žiados� o prijatie die�a�a priamo 
do detských jasliel na adresu Palkovi�ova 11/A, 821 08  Bratislava, ktorá tvorí prílohu �. 1 tohto 
nariadenia. 

7. Zákonný zástupca die�a�a bude informovaný o prijatí alebo o neprijatí svojho die�a�a do 
detských jasie�. V prípade neprijatia die�a�a do detských jasiel, bude táto žiados� zaradená do 
zoznamu žiadate�ov. 

8. Žiados� o prijatie die�a�a musí obsahova� tieto náležitosti: 
a) meno a priezvisko die�a�a, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu 

die�a�a, ktorému sa má poskytova� sociálna služba,
b) meno a priezvisko zákonných zástupcov, dátumy narodenia a adresa ich  

trvalého pobytu, názov zamestnávate�a, 
c) predpokladaný de� za�atia poskytovania sociálnej služby.

                    
2 § 32b ods. 1 zákona �.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona �. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní    
      (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  

3
 § 32b ods. 2 zákona �.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona �. 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 prijímate�om sociálnej služby a 
poskytovate�om sociálnej služby. Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí by� uzatvorená 
písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímate�a sociálnej služby zrozumite�ný. 

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

a) 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 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 �innos�. Aj 
v prípade neprítomnosti die�a�a po celý  kalendárny mesiac sa táto suma uhrádza v jej 
plnej výške, 

b) v sume 1,50 eur za stravu za jeden pracovný de�. 

3. 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 daný bankový ú�et mestskej �asti s variabilným 
symbolom v podobe �íslo mesiac a rok (napr. 012017) a správy pre prijímate�a v podobe meno a 
priezvisko die�a�a. Tento bankový ú�et mestskej �asti bude špecifikovaný v zmluve o poskytovaní 
sociálnej služby. Platbu za starostlivos� o die�a je nutné zrealizova� vždy do 15. kalendárneho d�a v 
mesiaci. Platbu za stravovanie pod�a skuto�ne odstravovaných dní je nutné zrealizova� do 15. 
kalendárneho d�a v nasledujúcom kalendárnom mesiaci. 

§ 5 
Ú�innos�

1. Toto nariadenie nadobúda platnos� pätnástym d�om od jeho vyvesenia na úradnej tabuli       
mestskej �asti a ú�innos� d�om zápisu detských jasiel do registra poskytovate�ov  sociálnych 
služieb vyšším územným celkom.  

      Mgr. Ing. Dušan Pekár, v.r. 
      starosta 

                    
4 § 74 zákona �. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona �. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní (živnostenský  
        zákon) v znení neskorších predpisov v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona �. 40/1964 Zb. Ob�iansky zákonník v znení neskorších   
        predpisov



Prijala d�a

Žiados�
o umiestnenie die�a�a v Detských jasliach, 

Palkovi�ova 11/A, 821 08 Bratislava

Žiadam o umiestnenie die�a�a v Detských jasliach, Palkovi�ova 11/A, Bratislava s termínom 
umiestnenia.......................................  

• Meno a priezvisko die�a�a: ...................................................................

dátum narodenia: ....................................................................... 

• Meno a priezvisko matky: .....................................................................

dátum narodenia: .......................................................................... 

                         trvalé bydlisko: ............................................................................ 

kontaktné telefónne �íslo:..................................do práce......................... 

a) zamestnávate� matky :.................................................................... 

(adresa) .......................................................................... 

b) potvrdenie zamestnávate�a............................................................. 

• Meno a priezvisko otca:......................................................................

dátum narodenia: .......................................................................... 

                         trvalé bydlisko: ............................................................................ 

kontaktné telefónne �íslo:..................................do práce......................... 

a) zamestnávate� otca : ....................................................................... 

(adresa) .......................................................................... 

b) potvrdenie zamestnávate�a............................................................. 

• Celkový po�et detí: .............................................................................

V súlade s § 7 ods. 1) a 2) zákona �. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 
spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti za ú�elom vybavenia mojej 
žiadosti vrátane použitia mojich osobných údajov v zozname žiadate�ov a v eviden�nom listoch 
die�a�a prijatého do detských jasie�. 

V Bratislave d�a   ...............  .............................................................................  
podpis žiadate�a 

vedúca detských jasie�...................................... podpis....................................... 



Mestská časť Bratislava -  Ružinov
Mierová 2 1 ,8 2 7  05 Bratislava 212

Číslo: SK/CS 6957/2016/1

V zmysle uznesenia MZ mestskej časti Bratislava -  Ružinov č 197/XI/2015

s t a n o v u j e m

pre Detské jasle, Palkovičova 11/A, Bratislava s účinnosťou od 1. januára 2016 výšku poplatkov 
za starostlivosť o dieťa a stravovanie poskytované v detských jasliach nasledovne:

> v sume 190,00 Eur na jedno dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu dieťaťa 
zákonného zástupcu, ktorý sa trvale stará o dieťa alebo mu je  dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti, s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava -  Ružinov,

>  v sume 260,00 Eur najedno dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu dieťaťa v prípade 
celodenného pobytu dieťaťa zákonného zástupcu ktorý sa trvale stará o dieťa alebo mu je 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti, s trvalým pobytom mimo mestskej časti Bratislava -  
Ružinov,

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

>  v sume 20,00 Eur pri krátkodobom dennom pobyte dieťaťa vrátane poplatku za stravu
>  v sume 1,50 Eur za stravu zajeden deň,
>  poplatok vo výške 100 % príslušnej mesačnej úhrady aj v prípade neprítomnosti dieťaťa 

po celý kalendárny mesiac/ počas celého kalendárneho mesiaca.

Stanovený poplatok za starostlivosť o dieťa a stravovanie zákonný zástupca dieťaťa uhrádza:
a) formou príkazu na úhradu na účet VUB, a.s. Bratislava 

číslo účtu: SK 75 0200 0000 0036 1537 7553,
variabilný symbol: napísať číslom mesiac a rok (napr. 012016), 
správa pre prijímateľa: meno a priezvisko dieťaťa

alebo
b) poštovou poukážkou.

Platbu za starostlivosť o dieťa je  nutné zrealizovať vždy do 15. dňa v mesiaci. Platbu 
za stravovanie podľa skutočne odstravovaných dní je nutné zrealizovať do 15. dňa v nasledujúcom 
mesiaci.

Prípadné výnimky z vyššie stanovených poplatkov je oprávnený stanoviť starosta mestskej časti 
Bratislava - Ružinov v prípade, že žiadateľ- zákonný zástupca dieťaťa - je v hmotnej núdzi, je 
zdravotne ťažko postihnutý alebo sa preukázateľne nachádza v stavemáhle vzniknutej núdze.

starosta
V Bratislave W í 2016

Telefón Bankové spojenie IČO/DIČ
+421 2 48 28 41 11 00603155

2020699516

Internet/E-mail Úradné hodiny
www.ruzinov.sk Po.: 7.30-17.00 Ut.: 7.30-15.00

St.: 7.30-17.00 Št.: 7.30-15.00 
Pia.: 7.30-12.00



B R A T ISL A V SK Ý  SA M O SP R Á V N Y  K R A J
Sabinovská ul. 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25

/

/

/

/

R E G IS T R A Č N Á  K A R T A

Názov právnickej osoby M estská časť Bratislava - Ružinov

Sídlo právnickej osoby Miestny úrad  Bratislava - Ružinov
Mierová 288/21, Bratislava - Ružinov, 821 05

Identifikačné číslo 00603155
Právna form a Obec

Registračné číslo 257/2018 -OSV
Číslo telefónu 0908 797 114

E-mailová adresa starosta@ruzinov.sk
Webové sídlo www.ruzinov.sk

Meno, priezvisko a trvalý pobyt 
štatutárneho orgánu právnickej 

osoby

Ing. Mgr. Dušan Pekár
Martinská 1604/37, Bratislava - Ružinov, 821 05

D ruh sociálnej služby

§ 32b - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa

v zmysle 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“)

Meno, priezvisko a trvalý pobyt 
zodpovedného zástupcu 

za poskytovanie sociálnej služby

M gr. Henrieta Valková
Hlaváčiková 3108/18, Bratislava - Karlova Ves, 841 05

Cieľová skupina

§ 32b - deti od 18 mesiacov do troch rokov 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 zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta 
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku 
dieťaťa.

Vecný rozsah poskytovanej sociálnej 
služby

§ 32b - V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, 
stravovanie, výchova.

Form a poskytovania sociálnej služby § 32b - am bulantná



j  poskytovania sociálnej služby 
^pacita zariadenia, ak sa sociálna 
služba poskytuje v zariadení

Palkovičova 245/11A, Bratislava - Ružinov, 821 08 
kap. 55 miest

Rozsah poskytovania sociálnej služby § 32b - určitý čas
od 6,30 hod. do 17,00 hod. počas pracovných dní

D átum  zápisu do registra § 3 2 b -22.03.2018

Deň začatia poskytovania sociálnej 
služby § 3 2 b -22.03.2018

Čas trvania poskytovania sociálnej
služby doba neurčitá

Zmeny v registri
V Bratislave, dňa 22.03.2018

Mgr. Juraj Drob a, MBA, MA 
predseda

2
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S T A N O V I S K O

zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a  športu 

dňa 9 .5.2018

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej Časti Bratislava-Ružinov č.
.......... /2018 zo d ň a .......... ../20l$ o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v  Zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku
Předkladatel’: Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 9. 5. 2018 predložený 
materiál „Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-RuŽinov č.
........../2018 zo dňa ............ /2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku“ prerokovala a

I . berie na vedomie

2. odporúča
schváliť v MZ m. č. Bratislava -  Ružinov

PaedDr. Mária Barancová v. r. 
predsedníčka komisie

V Bratislave dňa 9. 5.2018 
Zapísala: Mgr. J. LukáČová v. r.



Komisia sociálnych služieb
Miestneho zastupiteľstva mestskej častí Bratisfava -  R užinov

S t a n o v i s k o

Komisia na svojom zasadnutí dňa 11. apríla 2018 prerokovala predložený materiál:

Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 21/2017 zo dňa 12.12.2017 o úhradách za 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa

a prijala stanovisko

Komisia po oboznámení sa s materiálom súhlasí a odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
materiál schváliť.

Ing. Peter Hrapko, v.r. 
predseda komisie

Tajomníčka komisie: 
Monika Repášová



STANOVISKO

te

K  bodu:“ N ávrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava -Ružinov č.
......./2018 zo dňa............ .2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.“
Předkladatel*: Mgť. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí,
Dagmar Bieľová,referát sociálnych služieb,Mgr. Peter Kopťuyeferát právnych služieb

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPČal) 
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 16. 05.2018

K FPČ al prerokovala a

1/ berie na vedomie predložený materiál: „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava -Ružinov č ........./2018 zo dňa,............2018 o úhradách za poskytovanie
sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.“

2/ odporúča M Z návrh schváliť

JUDr. Martin Vojtašovič, v. r. 
predseda KFPČal

Zapísala:
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFPČal



Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 
kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia -  Grantová komisia

STANOVISKO 
zo zasadnutia dňa 02.05.2018

k bodu č. 2 z programu: 

N á v r h

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č........ /2018 zo dňa
............ 2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti

do troch rokov veku dieťaťa

Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, kultúry, sociálnej oblasti 
a životného prostredia ~ Grantová komisia materiál prerokovala a

1. berie na vedomie

2. odporúča schváliť v MZ m.č. Bratislava-Ružinov

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej Časti Bratislava-Ružinov č......... /2018 zo
d ň a ............. 2018 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa

PaedDr. Mária Barancová 
predsedníčka

Zapísala:
Mgr. Eva Pindjáková
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