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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 07.06.2011  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 14.06.2011  
 
 
 
 
 

N  Á  V  R  H  
                         na  určenie úhrad za služby poskytované v detských jasliach 
                                            Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto   

_____________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

PhDr.Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať 
predložený návrh  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Ján Krta 
zástupca starostky      

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Mgr. Marta Mikulková 
vedúca oddelenia 
sociálnych vecí      

 - návrh uznesenia 
- dôvodová správa      

 
  

  
 
 

 
 



Dôvodová správa 
 
     Mestská časť Bratislava – Staré Mesto je zriaďovateľom detských jaslí ktoré sa 
nachádzajú v objektoch na Čajkovského 2 a Hollého 9. Kapacita zariadení je 70 detí vo veku 
od 6 mesiacov do 3 rokov a z dôvodu záujmu rodičov sú plne obsadené. Poplatky za služby 
a stravu, ktoré rodičia v súčasnosti uhrádzajú platia od 1. októbra 2008. Aj napriek 
opakovanému  nárastu cien vstupov mestská časť poplatky za služby a stravné v minulosti 
neupravila. Vzhľadom na zmeny v legislatíve sa od 1. januára 2011 zmenila aj finančná 
situácia rodičov.V zmysle zákona č.513/2010 Z.z. o rodičovskom príspevku je zákonnému 
zástupcovi dieťaťa vyplácaný rodičovský príspevok vo výške 230,– € až do dovŕšenia 
vekovej hranice 3 rokov. 
     Vzhľadom na veľký nepomer medzi nákladmi mestskej časti a úhradou rodičov za 
poskytované služby sa vzniknutou situáciou opakovane  zaoberali poslanci komisie pre 
sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu. Zvážili a navrhli  úpravu úhrad za služby poskytované 
v detských jasliach vo výške 340,-- €/mesiac a stravné vo výške 1,50 €/deň. Zároveň však 
rozšírili okruh rodičov s trvalým pobytom v našej mestskej časti, ktorým sa poskytne 
finančný príspevok. Mestská časť poskytuje finančný príspevok ako  jednu z možností 
podpory mladým rodinám v nadväznosti na zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a  zákony č. 503/2001 Z.z. a č. 351/2004 Z.z. o podpore 
regionálneho rozvoja. V súlade so zákonmi o podpore regionálního rozvoja bol vypracovaný 
Program hospodárského a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, ktorý 
je rozdelený do štyroch tematických celkov a jeden z nich je zameraný na sociálne služby, 
zdravotníctvo a bývanie.    
     Predkladaný návrh pripravila a prerokovala Komisia pre sociálne veci, 
zdravotníctvo a rodinu na svojom zasadnutí dňa 25.5.2011. Návrh bol schválený 
uznesením komisie č. 31/2011. 
    Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu odporúča zastupiteľstvu materiál 
schváliť.     

 
 
 
 



Schválené uznesenie 
 

 
  

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 

 
A .  z r u š u j e  

 
uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 95/2008 zo dňa 16. septembra 2008, ktorým bola schválená 
výška úhrad za poskytnuté služby v detských jasliach mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
s účinnosťou od 1. októbra 2008; 

 
B .  s c h v aľ u j e  

 
pre detské jasle, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Staré Mesto (ďalej len „detské 
jasle“) s účinnosťou od 1. septembra 2011 

1. výšku úhrady za služby poskytované v detských jasliach nasledovne: 
a) v sume 340,– € na 1 dieťa mesačne v prípade celodenného pobytu, 
b) v sume 238,– € na 1 dieťa mesačne v prípade poldenného pobytu, 
c) v sume 2,– € na hodinu a dieťa v prípade jednorazového, resp. nepravidelného krátkodobého 

pobytu, 
d) vo výške 50 % príslušnej mesačnej úhrady v prípade neprítomnosti dieťaťa celý kalendárny 

mesiac,  
e) v prípade rodín s dvoma a viac deťmi, pre druhé dieťa vo výške 50 % z príslušnej mesačnej 

úhrady a pre každé ďalšie dieťa vo výške 25 % z príslušnej mesačnej sumy úhrady. 
Predmetná úprava sa nevzťahuje na rodiny, ktorým sa  poskytuje sociálna služba podľa § 31 
ods. 4 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov,   

2. poskytnutie finančného príspevku pre rodiny s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava 
– Staré Mesto, ktorým  sú poskytované služby v detských jasliach: 

a) vo výške 20 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach s príjmom 
nad 1,5 násobok súm životného minima a do 3. roku života dieťaťa 
alebo 

b) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach ak 
preukázaný príjem rodiny (spoločne posudzovaných osôb) nepresahuje 1,5 násobok súm 
životného minima podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

      alebo 
c) vo výške 50 % z mesačnej sumy úhrady za služby poskytované v detských jasliach ak dieťa 

dovŕšilo vek 3 rokov a rodičom zanikol nárok na výplatu príspevku na starostlivosť o dieťa 
podľa zákona č. 513/2010 Z. z. o rodičovskom príspevku. 

3. výšku stravného za stravovanie dieťaťa v detských jasliach v sume 1,50 €/deň/dieťa 
a v sume 1,25 €/poldeň/dieťa. Suma stravného sa bude každoročne zvyšovať o 3 % od 1. 1. 
nasledujúceho roku.  

 
- - - 

 
 

 


