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Návrh uznesenia

Miestna rada

po prerokovaní materiálu

odporúča

Miestnemu zastupiteľstvu

s c h v á l i ť

Všeobecne  záväzné  nariadenie  mestskej  časti  Bratislava-Nové  Mesto  č.  ...../2018  o  úhrade 
za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého 
zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto.

- bez pripomienok

- s pripomienkami



Dôvodová správa

Suma úhrady za pobyt dieťaťa v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, 
Robotnícka 11, 831 03 Bratislava (ďalej len „Zariadenie“), ktorého zriaďovateľom je mestská 
časť Bratislava – Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“), je v súčasnosti upravená v prílohe 
Prevádzkového poriadku  Zariadenia. 

V nadväznosti  na  zákon  č.  40/2017  Z.  z.,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  zákon  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 a ktorým sa  mení  a  dopĺňa 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je s účinnosťou od 1. 3. 2017 zariadenie 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sociálnou službou, ktorej poskytovatelia 
podliehajú  registrácii  na  príslušnom  vyššom  územnom  celku.  Predmetné  zariadenie musí 
spĺňať  požiadavky  ustanovené  platným právnym poriadkom Slovenskej  republiky  –  napr. 
zákonom 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  č. 448/2008  Z.  z.“)  a  zákonom  č.  355/2007  Z.  z.  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).  

V minulom roku boli vykonané opatrenia na splnenie stanovených úloh.

Vykonané zmeny v roku 2017

1. navýšenie počtu zamestnancov,
2. rekonštrukcia kuchyne,
3. kompletné zakúpenie kuchynského riadu a náčinia,
4. vybavenie detských spální zariadenia novým nábytkom (napr. postele, postieľky, 

matrace, paplóny),
5. vytvorenie dennej miestnosti pre zamestnancov, vybavenie nábytkom,
6. vytvorenie šatne pre zamestnancov, vybavenie nábytkom,
7. čiastočná rekonštrukcia kúpeľne pre najmenšie deti.

V roku  2018  je  nevyhnutné  vykonať  ďalšie  zmeny  podľa  nariadenia  Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva Bratislava:

1. rekonštrukcia dvora pre deti s osadením, hracie prvky,
2. rekonštrukcia  výdajní stravy na každom oddelení,
3. nainštalovanie vzduchotechniky do kuchyne.

Plán na rok 2018

1. zateplenie budovy, nová fasáda,
2. výmena nábytku v herniach a šatniach detí na každom oddelení.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/448/


Aktuálna úhrada za pobyt dieťaťa v Zariadení je:

Prijímateľ sociálnej služby s trvalým pobytom v MČ BNM 280 Eur v cene 
zahrnutý pobyt + strava

Prijímateľ sociálnej služby bez trvalého pobytu v MČ BNM 300 Eur         v cene
 je zahrnutý pobyt + strava

V súčasnosti sa z mesačného poplatku počas obdobia adaptácie odpočítava suma  5,00 Eur 
a počas neprítomnosti dieťaťa v Zariadení sa odpočítava 8,00 Eur, čo navrhujeme zmeniť tak, 
ako je uvedené v prílohe tejto dôvodovej správy.  

Navrhované  zmeny  je  po  ich  schválení  miestnym  zastupiteľstvom  v nadväznosti 
na ustanovenie § 72 ods. 9 zákona č. 448/2008 Z. z. potrebné premietnuť do obsahu zmlúv 
o poskytovaní predmetnej  sociálnej  služby.   Podľa  72 ods.  9  zákona č.  448/2008 Z.  z. 
prijímateľ  sociálnej  služby  neplatí  úhradu  za  odborné  činnosti,  obslužné  činnosti 
a ďalšie  činnosti  v  čase  jeho  neprítomnosti okrem  úhrady  za  ubytovanie  (v  zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa ubytovanie neposkytuje), ak voľné miesto 
nie  je  na  prechodný  čas  obsadené  inou  fyzickou  osobou  a  prijímateľ  sociálnej  služby 
a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak. 

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  alebo 
všeobecne záväzným nariadením vyššieho územného celku. 

V zmysle  §  74  ods.  8  zákona  č.  448/2008  Z.  z.  suma  úhrady  za  sociálnu  službu  ako 
obligatórna obsahová náležitosť zmluvy o poskytovaní sociálnej služby musí obsahovať sumu 
úhrady  za  jednotlivé  odborné  činnosti,  jednotlivé  obslužné  činnosti  a  jednotlivé  ďalšie 
činnosti. 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 5/2014 zo dňa 
11.  04.  2014  o  podmienkach  zápisu,  nezapísaní  a  výmaze  z  Registra  poskytovateľov 
sociálnych služieb v zmysle § 81 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 „nariadenie č. 5/2014 Z. z.“) je fyzická alebo právnická osoba 
povinná k žiadosti priložiť určité doklady a tlačivá. V zmysle § 64 ods. 3 písm. g) zákona 
č. 448/2008 Z. z. a § 3 ods. 2 písm. g) nariadenia č. 5/2014 sa k žiadosti o zápis do registra 
prikladá aj cenník sociálnej služby, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky 
platenia za sociálnu službu. 

Podľa § 32 b) 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) stravovanie,
c) výchova.



Bežné úkony starostlivosti o dieťa a výchova sú odbornými činnosťami [§ 16 ods. 1 písm. k) 
a q)  zákona  č.  448/2008  Z.  z.]  a stravovanie  je  obslužnou  činnosťou  (§  17  zákona 
č. 448/20098 Z. z.). 

Z vyššie uvedených dôvodov predkladáme tento návrh všeobecne záväzného nariadenia 
mestskej  časti,  v ktorom  navrhujeme  konkrétnu sumu  úhrady  za  sociálnu  službu 
poskytovanú  v Zariadení  (v  porovnaní  s terajším  poplatkom  je  vyššia),  ako  aj spôsob 
určenia a platenia tejto sumy. 

Navrhovaná  suma  úhrady  za  sociálnu  službu  poskytovanú  v Zariadení,  ako  aj  náklady 
Zariadenia v rokoch 2016 a 2017 sú uvedené v prílohe dôvodovej správy.

Návrh materiálu bol v zmysle Smernice k prijímaniu všeobecne záväzných nariadení a zásad 
Mestskej  časti  Bratislava  – Nové Mesto  dňa 26.  02.  2018 zaslaný na zaujatie  stanoviska 
oddeleniu právnemu, podnikateľskému, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov (ďalej 
len „oddelenie  právne“).  Oddelenie právne dňa 26.  02.  2018 uplatnilo  jednu pripomienku 
k vlastnému materiálu, ktorá je v tomto materiáli zapracovaná.



Príloha k dôvodovej správe

Navrhovaná  suma  úhrady  za  sociálnu  službu  poskytovanú  v Zariadení  a  náklady 
Zariadenia v rokoch 2016 a 2017

Tabuľka: 
Navrhovaná suma úhrady za sociálnu službu poskytovanú v Zariadení - za predpokladu 
prítomnosti  a stravovania  dieťaťa v Zariadení  po všetky pracovné dni  kalendárneho 
mesiaca, ktorý má 21 pracovných dní

Pobyt aktuálne   zvýš. pauš.    + strava       viac o        spolu  
BNM 280 eur   o 40 eur    2 eur x odob. jedlo        82 Eur             320 + 42 = 362 eur
                                                                za 1 PD
                                                      spolu 42 eur              

(vysvetlivky skratiek: zvýš. pauš – zvýšenie paušálu, odob. jedlo – odobraté jedlo)
362 – 280   (príspevok na starostlivosť o dieťa )   = rodič dopláca 82 eur  

Pobyt aktuálne    zvýš. pauš.     + strava           viac o        spolu  
Mimo 300 eur   o 70 eur    2 eur x odob. jedlo       112 eur        370 + 42 = 412 eur
BNM                                                       za 1 PD
                                                     spolu 42 eur

(vysvetlivky skratiek: zvýš. pauš – zvýšenie paušálu, odob. jedlo – odobraté jedlo, PD – 
pracovný deň)
412 – 280   (príspevok na starostlivosť o dieťa)    = rodič dopláca 132 eur  

Konkrétne sa vo vlastnom materiáli suma úhrady za predmetnú sociálnu službu a sumy úhrad 
za jednotlivé odborné činnosti a jednotlivé obslužné činnosti v rámci nej navrhujú takto:

bežné úkony starostlivosti o dieťa              mesačne 190 eur
výchova              mesačne 180 eur
stravovanie    2 eurá za každý pracovný deň, 

v ktorom je dieťa prítomné a stravuje sa v Zariadení

spolu mesačne:                                                               370 Eur + 2 eurá za každý pracovný  
deň kalendárneho mesiaca, v ktorom je dieťa prítomné a stravuje sa v Zariadení
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prijímateľ predmetnej sociálnej služby, ktorý má  trvalý pobyt v mestskej časti, má mať 
podľa návrhu  nárok na zľavu vo výške 50 eur zo sumy paušálneho poplatku za bežné 
úkony starostlivosti o dieťa a výchovu, t. j.  namiesto sumy 370 eur má platiť iba  320 eur. 
Stravné sa  má platiť  v rovnakej  výške  bez  ohľadu na  miesto  trvalého  pobytu  prijímateľa 
sociálnej služby.

Upozorňujeme, že rodič alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, si môže vybaviť na Úrade práce, sociálnych vecí 
a rodiny Bratislava podľa zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa 



a o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len 
„zákon č. 561/2008 Z. z.“) príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 280 Eur. 

Podľa  §  5  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  561/2008  Z.  z. je  v súčasnosti  suma  príspevku 
za kalendárny  mesiac  v sume  úhrady  za  poskytovanú  starostlivosť  o dieťa dohodnutej 
medzi poskytovateľom sociálnej služby a prijímateľom sociálnej služby, najviac v sume 280 
Eur. 

Celkové náklady v     roku 2016   – 157     994,34 Eur  

157 994,34 Eur celkové náklady v roku 2016 – 138 020 Eur  zaplatené úhrady od rodičov 
za pobyt detí v jasliach =  19 974,34  Eur: počet detí v zariadení  50 = 399,48 Eur náklady 
na jeden rok na jedno dieťa: 11 mesiacov (v auguste je Zariadenie zatvorené) =  36,31 Eur 
náklady na jeden mesiac na jedno dieťa: 21 (pri 21 pracovných dňoch v mesiaci) = 1,73 Eur 
náklady na jeden deň na jedno dieťa. 

Náklady na dieťa v roku 2016
na rok 399,48 Eur
na mesiac   36,31 Eur
na deň     1,73 Eur

Prevádzkové náklady na kuchyňu za rok 2016      

náklady spolu v € delenie nákladov pomerná časť v €

Hrubá mzda kuchárok  10 721,64 100 %       10 721,64
Prevádzkové náklady 14 176,33 2,96 % 419,61
(energie, voda)
Spolu: 24 897,97        11 141,25

Režijné náklady na jedno jedlo v €
Prevádzkové náklady na kuchyňu 11 141,25
za rok 2017
Počet vydaných jedál  10 395
Výška poplatku na 1 jedlo pre dieťa                1,07  

Celkové náklady v     roku 2017   – 230     587,42 Eur  

230 587,42 Eur  celkové  náklady  v roku 2017 –  140 580 Eur zaplatené  úhrady za  pobyt 
v jasliach od rodičov = 90 007 Eur: počet detí v zariadení 45 = 2 000 Eur náklady na jeden 
rok na jedno dieťa : 11 mesiacov (v auguste je zariadenie zatvorené)  =  181 Eur náklady 
na jeden mesiac na jedno dieťa: 21 (pri 21 pracovných dňoch v mesiaci) = 8,62 Eur náklady 
na jeden deň na jedno dieťa. 

náklady na dieťa  v roku 2017



na rok 2 000 Eur
na mesiac    181 Eur
na deň   8,62 Eur

Prevádzkové náklady na kuchyňu za rok 2017      

náklady spolu v € delenie nákladov pomerná časť v €

Hrubá mzda kuchárok  18 573,68 100 %        10 721,64
Prevádzkové náklady 14 235,36 2,96 % 419,61
(energie, voda)
Odvoz odpadu (pomyje)                  380 100 %  380
Spolu: 33 189,04         19 375,04

Režijné náklady na jedno jedlo  v €
Prevádzkové náklady na kuchyňu 19 375,04
za rok 2017
Počet vydaných jedál 10 395
Výška poplatku na 1 jedlo pre dieťa               1,86  

Zaplatené úhrady za pobyt v jasliach priemer 2016:
Od 01. 01. 2016 do 28. 02. 2016
50 detí x 230 Eur = 11 500 Eur na jeden mesiac

Od 01. 03. 2016 do 31. 12. 2016
9 detí  x 300 Eur = 2 700 Eur
36 detí x 280 Eur = 10 080 Eur
Spolu: 12 780 Eur na jeden mesiac

11 500 x 2 mesiace = 23 000 Eur
12 780 x 9 mesiacov = 115 020 Eur
Spolu: 138 020 Eur na jeden rok                    

Poznámka: V mesiaci august bolo zariadenie zatvorené. 

Zaplatené úhrady za pobyt v jasliach priemer 2017:
Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017
  9 detí + 300 Eur =   2 700 Eur
36 detí + 280 Eur = 10 080 Eur
Spolu: 12 780 Eur na jeden mesiac, 12 780 x 11 mesiacov = 140 580 Eur na jeden rok

Poznámka: V mesiaci august bolo zariadenie zatvorené. 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO



----------------------------------------------------------------

Návrh
Všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. ........./2018
 zo dňa ............  2018

o  úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto  podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej  národnej  rady č.  377/1990 Zb.  o hlavnom meste  Slovenskej  republiky 
Bratislave v znení  neskorších 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  a v súlade s čl. 32 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje sumu úhrady za sociálnu službu na podporu 
rodiny s deťmi – službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, 
ktorú poskytuje mestská časť Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „mestská časť“) v Zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa,  Robotnícka 11, 831 03 Bratislava (ďalej len 
„zariadenie“), ako aj spôsob určenia a platenia tejto sumy.

(2)  Mestská  časť  je  zriaďovateľom  zariadenia  a  za  splnenia  podmienok  ustanovených 
osobitným predpisom1) v ňom na základe uzavretej písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej 
služby2) (ďalej len „zmluva“) poskytuje ambulantnou formou sociálnu službu podľa odseku 1. 

1) Napr.  §  9 ods.  6,  §  32b,  §33a ods.  2  a  §  62 zákona  č.  448/2008 Z.  z.  o sociálnych službách  a o zmene 
a doplnení  zákona  č.  455/1991  Zb.  o živnostenskom  podnikaní  (živnostenský  zákona)  v znení  neskorších 
predpisov v znení neskorších predpisov.

2) § 74 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.



V rámci  tejto  sociálnej  služby  sa   poskytuje  starostlivosť  o dieťa3)  od  jedného  roka  veku 
do troch rokov veku (ďalej len „dieťa“) rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa 
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „prijímateľ sociálnej 
služby“).

(3)  Mestská  časť  poskytuje  v  zariadení  sociálnu  službu  podľa  odseku  1  do  31.  augusta 
bezprostredne  nasledujúceho  po  dovŕšení  troch  rokov  veku  dieťaťa4) najmenej  v rozsahu 
ôsmich  hodín  počas  pracovného  dňa;  menší  rozsah  poskytovania  sociálnej  služby  podľa 
odseku 1 možno dohodnúť v zmluve na návrh prijímateľa sociálnej služby.5)

(4) V zariadení sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova.6) 

Čl. 2
Suma úhrady za sociálnu službu v zariadení

(1) Suma úhrady  za sociálnu službu podľa čl. 1 ods. 1 v zariadení pozostáva z 
a) paušálneho mesačného poplatku (ďalej  len „paušálny poplatok“),  ktorý zahŕňa poplatok 
za bežné úkony starostlivosti o dieťa a poplatok za výchovu, a 
b) poplatku za stravovanie. 

(2) Suma paušálneho poplatku je
a) 370 eur na jedno dieťa mesačne; táto suma pozostáva zo sumy 190 eur za bežné úkony 
starostlivosti o dieťa a zo sumy 180 eur za výchovu,
b) 280 eur na jedno dieťa mesačne v prípade neprítomnosti dieťaťa v zariadení počas celého 
kalendárneho  mesiaca  (napr.  z  dôvodu  choroby  dieťaťa,  dovolenky  prijímateľa  sociálnej 
služby a podobne). 

(3) Mestská časť poskytuje  zo sumy paušálneho poplatku podľa odseku 2 písm. a) zľavu 
vo výške 50 eur, ak má aspoň jeden z prijímateľov sociálnej služby podľa čl. 1 ods. 1 trvalý 
pobyt v mestskej časti.

(4) Suma poplatku za stravovanie je dve eurá za jeden pracovný deň na jedno dieťa. Poplatok 
za stravovanie sa uhrádza len za tie pracovné dni kalendárneho mesiaca, počas ktorých bolo 
dieťa v zariadení prítomné a poskytovalo sa mu stravovanie 

(5) Paušálny poplatok sa uhrádza najneskôr do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý 
paušálny poplatok patrí, a to 
a) bankovým prevodom na mestskou časťou určený bankový účet uvedený v zmluve, alebo 
b) poštovou poukážkou, ktorú prijímateľ sociálnej služby obdrží v zariadení. 

(6) Poplatok za stravovanie sa uhrádza najneskôr do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca 
bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý poplatok za stravovanie patrí, 
a to
a) bankovým prevodom na mestskou časťou určený bankový účet uvedený v zmluve, alebo 
b) poštovou poukážkou, ktorú prijímateľ sociálnej služby obdrží v zariadení. 

3) § 33a ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4 ) § 32b ods. 4  a § 110ac ods. 6 a 7 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5) § 13 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6) § 32b ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.



.

Čl. 3
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
dňa 10. 04. 2018 uznesením číslo ... a účinnosť nadobúda 1. mája 2018.

Bratislava 10. 04. 2018

 Mgr. Rudolf  K u s ý
 starosta mestskej časti


