
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

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.



služby2) (ďalej len „zmluva“) poskytuje ambulantnou formou sociálnu službu podľa odseku 1.
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 (raňajky, desiata, obed, olovrant) 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.

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

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.



(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.

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


