
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

r.rrfťr.p 
~ 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č. 1412017 

z 24. októbra 2017 

o výške úhrady za poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Staré Mesto 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa podľa a § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 4 ods. 3 písm. p), § 6, ods. 1 a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a §72 ods.2 a 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") uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení: 

§1 
Úvodné ustanovenia 

1. Toto všeobecne zavazné nariadenie (ďalej len „nariadenie") definuje druh a formu sociálnej 
služby a upravuje výšku úhrad za jej poskytovanie. 

2. Mestská časť poskytuje sociálnu službu na podporu zos úlaďovania rodinného života 
a pracovného života (ďalej len „sociálna služba") poskytovanú v zariadeniach starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa (ďalej len „detské jasle"), ktorých zriaďovateľom je mestská časť 
Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská čast"'). 

3. V detských jasliach sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o dieťa , stravovanie a výchova podľa 
osobitného zákona1

> v rámci denného pobytu, počas pracovných dní, v zariadení na to určenom . 
4. V detských jasliach sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou od šiestich mesiacov veku 

dieťaťa, najmenej v rozsahu ôsmich hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa 
s poskytovaním stravovania, podľa osobitného zákona1>. 

5. Konanie o poskytnutí sociálnej služby v detských jasliach sa začína podaním vyplneného tlačiva 
„Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v detských jasliach" (ďalej len „žiadost"') , 
ktoré je zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.staremesto.sk, alebo je k dispozícii 
na oddelení sociálnych vecí a v detských jasliach. 

6. Žiadateľ o sociálnu službu je povinný k žiadosti priložiť všetky doklady uvedené v žiadosti. 
7. Sociálna služba v detských jasliach sa poskytuje na základe písomnej Zmluvy o poskytovaní 

sociálnej služby na podporu zosúladenia rodinného života a pracovného života v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. 

8. Do detských jaslí sa prijímajú deti priebežne, podľa dostupných kapacít. 

§2 
Výška úhrady 

1. Úhrada za sociálnu službu v detských jasliach pozostáva z paušálneho mesačného poplatku , 
ktorý zahŕňa bežné úkony starostlivosti o dieťa, výchovu a z poplatku za stravovanie. 

2. Výška paušálneho mesačného poplatku v detských jasliach sa určuje nasledovne: 
a) v sume 400 eur na jedno dieťa mesačne, 
b) v sume 280 eur na jedno dieťa v prípade neprítomnosti dieťaťa počas celého kalendárneho 

mesiaca z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu. 
3. Mestská časť poskytne prijímateľovi sociálnej služby v detských jasliach, ktorý má trvalý pobyt 

v mestskej časti zľavu: 

a) vo výške 100 eur z paušálneho mesačného poplatku, alebo 

1) 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 
2) Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 



b) vo výške 50 % z paušálneho mesačného poplatku, ak dieťa dovŕšilo vek 3 rokov a rodičom 

zanikol nárok na výplatu príspevku na starostlivosť o dieťa 2>. 
4. Starosta mestskej časti môže prijímateľovi sociálnej služby v detských jasliach, ktorý 

je zamestnancom mestskej časti a nemá trvalý pobyt v mestskej časti , poskytnúť rovnakú zľavu 
z mesačného paušálneho poplatku ako prijímateľovi sociálnej služby v detských jasliach s trvalým 
pobytom v mestskej časti . 

5. Výška poplatku za stravovanie dieťaťa v detských jasliach sa určuje v sume 2 eurá/deň/dieťa. 

Paušálny mesačný poplatok a poplatok za stravovanie sa uhrádza vopred, bankovým prevodom 
na mestskou časťou určený bankový účet, najneskôr do posledného dňa v mesiaci , ktorý 
predchádza mesiacu, za ktorý úhrada patrí. 

6. V prípade vopred oznámenej neprítomnosti dieťaťa v detských jasliach sa zaplatený poplatok 
za stravovanie za neodobratú stravu zohľadní v platbe za nasledujúci mesiac. 

§3 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2018. 

Mgr. Ra~včík 
starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 146/2017 dňa 24. októbra 2017. 


