
   

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 
              

č. 8/ 2019 
zo dňa 25.06.2019 

 
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 v.r. 

 starosta 
 
 
 
 
 


