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     Návrh uznesenia 

 
Miestne zastupiteľstvo 
MČ Bratislava-Ružinov 
po prerokovaní materiálu  
 
 

s c h v a ľ u j e 
 

A.  
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č...../2019 
zo dňa ..........2019, 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov 
č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018 

 
 



 
 
 
Dôvodová správa : 
 
OD 01. 03. 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 o sociálnych službách , kde v § 
32b tohto zákona sú „jasle“ definované ako sociálna  služba  zariadenia starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa.  
 
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa so sídlom  Palkovičova 11/A, 821 08 
Bratislava je poskytovaná ambulantná sociálna služba deťom od 18 mesiacov veku dieťaťa do 
troch rokov počas  pracovných dní od 6,30 do 17,00 hod.  Zariadenie  je organizačne začlenené  
pod odbor sociálnych vecí miestneho  úradu mestskej časti  Bratislava – Ružinov.  
V zmysle § 72 zákona 448/2008 verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za 
sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou podľa § 74 v súlade so všeobecne záväzným 
nariadením obce najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. 
 

Od 1.1. 2016  schválením novely zákona č. 561/2008 Z.z. štát poskytuje príspevok na starostlivosť 
o dieťa, čím prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na 
úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa . Výška príspevku na starostlivosť o dieťa 
za kalendárny mesiac je v sume úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa dohodnutej medzi 
poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur. Rodičia tento príspevok 
využívajú na úhradu sociálnej služby v detských jasliach. 

Podľa § 32b ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. sa v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa poskytujú: 

a) bežné úkony starostlivosti o dieťa, 
b) výchova  
c) stravovanie (desiata, obed ,olovrant) 

 
 
Podľa súčasne platného VZN č 21/2017 výška úhrady za sociálnu službu a za stravovanie je 
zložená zo sumy:  
 
a) 250, 00 Euro na jedno dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu dieťaťa. Uvedená 
suma sa uhrádza v jej plnej výške aj v prípade neprítomnosti dieťaťa po celý kalendárny 
mesiac.    
 
b) v sume 1,50 Euro za stravu za jeden pracovný deň.  
 
 
 
Stravovanie detí je zabezpečované denne  v jedálni zariadenia.  Zariadenie sa snaží zabezpečovať 
potraviny od domácich výrobcov  a certifikované výrobky.  
Strava sa podáva 3 krát denne: desiata, obed a olovrant. Pripravuje sa v zmysle zásad pre 
predškolské zariadenia. Výpočet kJ je denne sledovaný v skladbe jedálnych  lístkov. Obsah živín, 
bielkoviny, tuky, sacharidy, vláknina, sú prepočítané v používaných Materiálno-spotrebných 
normách a receptúrach, na základe ktorých sa jedlá pripravujú a sú pre zariadenie záväzné. Zmena 
k zdravšiemu stravovaniu detí v zariadení sa začína už desiatou, kde v skladbe jedálnych lístkov sa 
využíva široký sortiment pekárenských výrobkov. Nákup mäsa, zeleniny a ostatných druhov 
potravín  sa realizuje hlavne, nákupom od dodávateľov len slovenského pôvodu v bio kvalite. 



Denne je zaradená čerstvá zelenina a ovocie. Dodržiavanie pitného režimu je zabezpečené 
nápojmi, nahradením ovocných čajov dva krát v týždni detskou vodou napr. Luckou, znížením 
sortimentu sladkých nápojov nahradením čerstvými ovocnými šťavami.  
 
Mestská časť má záujem o zdravé stravovanie detí ako aj implementáciu nových receptov. 
Od roku 2009 poplatok za stravu vo výške 1,50 eur/ dieťa/deň sa nezmenil. Cena jednotlivých 
komodít potravín má však ročne stúpajúcu tendenciu a kvalitné potraviny a suroviny majú stále 
vyššiu cenu. 
 
 
Prehľad poplatkov za stravu v iných detských jasliach v Bratislave  
 
    Mesto                                      Zariadenie                                   Poplatok/na deň 
BA - Detské kráľovstvo Ružinov súkromné      3,42 € 
BA - Detské jasle Hrošík Trnávka súkromné      3,90 € 
BA - Jasličky pre naše detičky Petržalka súkromné      4 € 
Bratislava – MČ  Nové mesto  Robotnícka  MČ      2 € 
Bratislava – MČ  Rača  Tbiliska  MČ       2 € 
Bratislava -  MČ Staré Mesto Čajkovského MČ      2 € 
Bratislava -  MČ Staré Mesto Holého  MČ       2 € 
 
 
Vývoj cien potravín 2016 – 2019 
 
                                           Rok 2016           Rok 2017                Rok 2018               Rok 2019 
Chlieb pšenično-ražný 1,45 €      1,45 €         1,58 €      1,70 € 
Maslo /  1kg 7,50 €       8 €          10 €       11 € 
Smotana kyslá 1,10 €      1,20 €          1,35      1,40 € 
Hovädzia roštenka 8,99 €      9,90 €          10,90 €      12,90 € 
Zemiaky čistené / 1kg 0,79 €      0,79 €           0,79 €        0,91 € 
Závin tvarohový 1,66 €      1,66 €           1,80 €        1,80 € 
Mlieko polotučné 0,55 €      0,65 €           0,65 €        0,65 € 
 
Aby sa mohlo  denne zabezpečovať kvalitné stravovanie detí vzhľadom na stúpajúcu cenu potravín 
a potravinových doplnkov je nevyhnutne, potrebné zvýšiť cenu stravnej jednotky a to 
z pôvodnej sumy 1,50 Eur za stravu na sumu 2,00 Eur/ 1 pracovný deň .  
 
V zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. verejný poskytovateľ sociálnej služby určuje 
sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou 
o poskytovaní sociálnej služby v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce. Preto túto 
zmenu je nutné aplikovať zmenou do nového VZN /2019 o úhradách za poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
 
 
Podľa § 32b zákona č 448/2008 v detských jasliach sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta 
bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa. Avšak príspevok na 
starostlivosť o dieťa z UPSVaR vo výške 280eur/dieťa/mesiac sa poskytuje do troch rokov veku 
dieťaťa.  
Podľa platného VZN rodič aj v čase letnej a zimnej odstávky zariadenia z dôvodu čerpania 
dovolenky musí platiť paušálne aj za toto obdobie. 
 



Na základe faktov vyššie navrhujeme zmenu úhrady za sociálnu službu/ mesiac v časti navýšenia 
stravy /mesiac. V čase letnej a zimnej odstávky (cca 5 týždňov) rodič by neplatil úhradu za stravu. 
 
Ekonomika 2018 / mesiac 

- Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby sú 351 eur/ dieťa/mesiac   
- Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu sú 262 eur/ 

dieťa/mesiac  
- Náklady z rozpočtu obce : 89 eur/ dieťa/ mesiac 

 
Súčasná úhrada podľa platného VZN č 21/2017 výška úhrady za sociálnu službu a za stravovanie 
je 280 eur/ dieťa/ mesiac ( 20 pracovných dní ).  



   

Návrh 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  
mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              
č. ......./ 2019 

zo dňa ........... 2019 
 
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 v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018 
 

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 v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-
Ružinov č. 25/2018 zo dňa 22.05.2018 sa mení a dopĺňa takto:  
 
1. V § 4 ods. 2 znie:  
 
„2.  Výšky úhrad za sociálnu službu pozostávajú z paušálnych poplatkov, ktoré zahŕňajú:  
 

a) sumu vo výške 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. Táto suma 
sa uhrádza v jej plnej výške aj v prípade neprítomnosti dieťaťa v detských jasliach po celý 
kalendárny mesiac, ako aj v čase ich letnej a zimnej odstávky, 

 
b) sumu vo výške 2,00 eur za stravu na jeden pracovný deň.“  

  

2.  V § 4 v odseku 4 písmeno c) znie:  
      „c)   poplatok za stravu je v sume vo výške 2,00 eur za jeden pracovný deň.“  
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          Čl. II 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho 
vyvesenia na úradnej tabuli mestskej časti Bratislava-Ružinov. 

 
 
 
 
 

      
Ing. Martin Chren 

 starosta 
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