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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              

č. 25/ 2018 

zo dňa 22.05.2018 

 

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“.   

 

2. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:    
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  „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   v.r. 

    starosta 
 
 
 
 
 

 


