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N á v r h 

 
VŠEOBECNE ZÁVȀZNÉHO 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  a v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 

 
 

Materiál obsahuje: 
Predkladateľ:       1. Návrh uznesenia MZ 
Ing. Martin Chren v.r.      2. Dôvodová správa  
Starosta       3. Návrh novely VZN č. .../2019 
        4. VZN č.8/2019 
        5. Registračná karta 
Zodpovední: 
Mgr. Pavol Balžanka v.r. 
prednosta 
 
Ing. Michal Gašaj, PhD. v.r. 
zástupca starostu 
 
Spracovateľ: 
Mgr. Henrieta Valková v.r. 
vedúca odboru sociálnych vecí 
 
Ing. Viera Kopáčová  v.r 
Poverená vedúca zariadenia detských jaslí 
 
Materiál bude preokovaný v komisiách:  
KLPaK, KFPČaI, KÚPŽP, KD, KŠKŠ, KSSL, KPP a KI 

 
 

Bratislava, november 2019 



   

 
 
     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 a v znení 
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č. 8/2019 zo dňa 
25.06.2019 
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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 č. 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 01.01.2016 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/ mesiac 
je najviac v sume 280 €/dieťa. Rodičia tento príspevok využívajú na úhradu sociálnej služby 
v detských jasliach. 

Od  01.01. 2020 dochádza k úprave zákona č. 571/2009 Z.z. o rodičovskom príspevku. Do 
31.12.2019 výška príspevku je 220,70 €/mesiac. Rodičovský príspevok sa od roku 2020 zvýši pre 
niektorých rodičov až na 370 € mesačne. Štát prostredníctvom vyplácania rodičovského príspevku 
prispieva oprávnenej osobe na podporu starostlivosti o dieťa do troch rokov veku. 
 
Nárok na poberanie rodičovského príspevku vzniká oprávnenej osobe, ak splní hlavne tieto 
podmienky: 

• zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa  
• má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo je osobou podľa 

osobitného predpisu (osobou podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia). 

Nárok na tento rodičovský príspevok majú rodičia, ktorí pred narodením dieťaťa vykonávali 
zárobkovú činnosť a platili poistné na nemocenské poistenie, resp. boli nemocensky zabezpečení 
a z dôvodu starostlivosti o dieťa im bolo poskytované materské. Nová výška rodičovského 
príspevku 370,00 €/ mesiac predstavuje zvýšenie o cca 150,00 € mesačne oproti súčasnej sume 
rodičovského príspevku. 
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Prehľad úhrad za sociálnu službu v iných detských jasliach v SR  
ŠTÁTNE 
ZARIADENIA 
PRE DETI DO 
3 ROKOV V 
BRATISLAVE         

Mestská časť Miesto poskytovania služby 
Kapacita 
zariadenia 

Úhrada za 
službu/mesiac Stravné / de ň 

Staré Mesto Čajkovského 2, 811 04  Bratislava 45 detí 300,00 € 2,00 € 

Nové Mesto Robotnícka 11, 831 03  Bratislava 45 detí 320,00 € 2,00 € 

Rača Tbiliská 2, 831 06  Bratislava 
20 detí / od 
1.1.2020 15 detí 280,00 € 0,27 € 

Ružinov Palkovičova 11/A, 821 08  Bratislava 55 detí 250,00 € 2,00 € 

     
SÚKROMNÉ 
ZARIADENIA 
PRE DETI DO 
3 ROKOV V 
BRATISLAVE      

Mestská časť Miesto poskytovania služby 
Kapacita 
zariadenia 

Úhrada za 
službu/mesiac Stravné / de ň 

Petržalka Fedinova 7, 851 01  Bratislava 15 detí 400,00 € 3,20 € 

Pod. Biskupice Závodná 7A, 821 06  Bratislava 10 detí 320,00 € 3,50 € 

Kramáre Royova 7, 831 01  Bratislava 15 detí 390,00 € 3,50 € 

Petržalka Smrečianska 33, 821 07  Bratislava 13 detí 350,00 € 3,00 € 

Ružinov Ivánska cesta 57, 821 04  Bratislava neuvádzajú  450,00 € 3,50 € 

Lamač Heyrovského 2, 841 03  Bratislava 30 detí 350,00 € 4,00 € 

     

Mesto Miesto poskytovania služby 
Kapacita 
zariadenia 

Úhrada za 
službu/mesiac Stravné / de ň 

Banská 
Bystrica  Trieda SNP 15, 974 01 Banská Bystrica 73 detí 280,00 € 

nie je 
zverejnené 

Trnava Hodžova 38, 917 01  Trnava 45 detí 280,00 € 1,20 € 

 
 
Ekonomika 2018 / mesiac 

- Priemerné bežné výdavky poskytovanej sociálnej služby sú 351,00 €/ dieťa/mesiac   
- Priemerné skutočné dosiahnuté príjmy z platenia úhrad za sociálnu službu sú 262,00 €/ 

dieťa/mesiac  
- Náklady z rozpočtu obce: 89,00 €/ dieťa/ mesiac 

 
 
 
Podľa súčasne platného VZN č. 21/2017 výška úhrady za sociálnu službu je 250,00 € 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.    
 
Z dôvodu nárastu nákladov na zabezpečenie starostlivosti o deti v jasliach, ako aj podpory štátu 
voči rodičom navrhujeme zvýšiť sumu úhrady za sociálnu službu na 300,00 € 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.    
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Zmena úhrady za predmetnú sociálnu službu a stravovanie od 01.01.2020: 
 

- Odborné činnosti  ( výchova + bežné úkony starostlivosti ) 150,00 €/ mesiac 
- Obslužné činnosti ( upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne) 150,00 €/mesiac 
- Stravovanie (desiata, obed, olovrant) 2,00 € / pracovný deň                                                                            

kalendárneho mesiaca, v ktorom je dieťa prítomné a stravuje sa v zariadení. 
 
Úhrada  za sociálnu službu  je 300 €/ mesiac + stravné 2€/ 1 pracovný deň. 
 
 
Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme tento návrh novely VZN, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN č. 21/2017 zo dňa 12.12. 2017, VZN č. 25/2018 zo dňa 22. 05. 2018 a VZN č. 8/2019 zo dňa 
25.06.2019.   
 
 
 
 
 



   

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  a 
v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava č. 8/2019 zo dňa 
25.06.2019 
 

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 a v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Ružinov č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 sa mení a dopĺňa takto:  
 
1. V § 4 v ods. 2 písm. a) sa pôvodné spojenie v znení „sumu vo výške 250,00 eur“  

nahrádza novým znením „sumu vo výške 300,00 eur“.  
   

 
              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 



  �

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  
mestskej �asti Bratislava-Ružinov 

              
�. 8/ 2019 

zo d�a 25.06.2019 

ktorým sa mení a dop��a všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava-
Ružinov �. 21/2017 zo d�a 12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby 
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku die�a�a v znení všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava-Ružinov �. 25/2018 zo d�a 22.05.2018 

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 Bratislavy 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: 
    

�l. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej �asti Bratislava-Ružinov �. 21/2017 zo d�a 

12.12.2017 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku die�a�a v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej �asti Bratislava-

Ružinov �. 25/2018 zo d�a 22.05.2018 sa mení a dop��a takto:  

1. V § 4 ods. 2 znie:  

„2.  Výšky úhrad za sociálnu službu pozostávajú z paušálnych poplatkov, ktoré zah��ajú:  

a) sumu vo výške 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�. Táto suma 

sa uhrádza v jej plnej výške aj v prípade neprítomnosti die�a�a v detských jasliach po celý 

kalendárny mesiac, ako aj v �ase ich letnej a zimnej odstávky, 

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

��

2.  V § 4 v odseku 4 písmeno c) znie:  

      „c)   poplatok za stravu je v sume vo výške 2,00 eur za jeden pracovný de�.“  
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          �l. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú�innos� pätnástym d�om od jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mestskej �asti Bratislava-Ružinov. 

      

Ing. Martin Chren v.r. 
 starosta 





















Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov 

Komisia územného plánovania a životného prostredia  
 

   

     

 

 

 V Bratislave dňa 02. 12. 2019 

 

 

 

 

     STANOVISKO 

 

Komisie územného plánovania a životného prostredia k materiálu „Návrh Všeobecne 

záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019 

o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa“: 
 

 

Komisia územného plánovania a životného prostredia sa oboznámila s materiálom „Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. .../2019 zo dňa ... 2019 

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

dieťaťa“. Komisia berie materiál na vedomie a odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Ružinov materiál prerokovať a schváliť.  

  

 

 

 

 

hlasovanie: 

prítomní:   6 z 9 členov Komisie      

za:  Mgr. Peter Herceg, Mgr. Maroš Mačuha, PhD., Mgr. Martin Ferák, Ing. Petra 

Kurhajcová, Mgr. Jozef Matúšek, Ing. Anton Gábor 

zdržal sa:  0 

proti: 0 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

zapísala:  Ing. arch. Patrícia Rusnáková 

 tajomníčka 

 

 

 

Mgr. Maroš Mačuha, PhD., v. r. 

podpredseda komisie  
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