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Všeobecne záväzné nariadenie č. 173/2017
o sociálnej službe v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa a úhradách za sociálne služby
Mesto Bardejov v zmysle § 4, ods. 3, písm. p) a § 6, ods. 1 zákona SNR č.369/1990Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 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)
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie na vykonanie niektorých ustanovení zákona
o sociálnych službách a stanovení výšky úhrad za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o
dieťa do troch rokov veku dieťaťa
Článok I
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len ,,VZN“ ) v zmysle zákona NR SR
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“) je definovanie služby v zariadení starostlivosti o dieťa do
troch rokov veku dieťaťa , spôsob a stanovenie výšky úhrad za sociálne služby poskytované v
zmysle zákona o sociálnych službách

Článok II
Podmienky poskytovania ambulantnej sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti
do troch rokov veku dieťaťa

1. Sociálna služba poskytovaná v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku
dieťaťa, je zabezpečovaná Mestom Bardejov v Mestských detských jasliach,
Komenského 47 , Bardejov (ďalej len „detské jasle“) v súlade s § 32 b 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“).V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a
pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovŕši tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené
do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje 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 činnosť.
2. V detských jasliach sa poskytuje starostlivosť v nasledovnom rozsahu:
a) bežné úkony starostlivosti o dieťa,
b) stravovanie,
c) výchova.
3. Podmienky, pravidlá a prevádzkovú dobu detských jaslí, ktoré neupravujú
ustanovenia tohto VZN, stanovuje Prevádzkový poriadok detských jaslí, ktorý sa
vydáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Služby v detských jasliach sa prednostne poskytujú pre deti, ktoré majú spolu s aspoň
jedným zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Bardejov. Umiestnenie dieťaťa,

ktorého zákonný zástupca nemá trvalý pobyt v Bardejove,
voľnej kapacity.

je možné len v prípade

5. Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
doručenej na Mesto Bardejov, na základe čoho bude dieťa zaradené do evidencie. V
prípade splnenia zákonných podmienok a voľnej kapacity, zákonný zástupca s
prevádzkovateľom uzatvorí Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby podľa § 74 zákona
o sociálnych službách.
6. Pri prijatí dieťaťa do detských jaslí je zákonný zástupca povinný predložiť
a) rodný list dieťaťa,
b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom jeho umiestnenia v
detských jasliach.
7. V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín, alebo po písomnej výzve
odmietne nástup v dohodnutom termíne, bude dieťa z evidencie vyradené.

Článok III
Výška úhrady za služby poskytované v detských jasliach a spôsob platenia úhrady
1. Výška úhrady za poskytovanú ambulantnú sociálnu službu o dieťa v detských jasliach:
a) paušálny poplatok 280 eur/mesiac pre dieťa
b) stravná jednotka 1,80 eura/deň.
2. Úhrady za jednotlivé poskytované služby:
Činnosti
Bežné
úkony
starostlivosti
o dieťa: osobná hygiena, pomoc
pri podávaní stravy a dodržiavanie
pitného
režimu,
obliekanie,
vyzliekanie, mobilita, motorika,
Obslužné: upratovanie, pranie,
žehlenie, údržba bielizne,
Stravovanie:
Výchova:

Mesiac/€

Deň/€

120

5,71

80

3,81
1,80
3,81

80

3. Celková mesačná úhrada za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach sa určuje
ako súčet násobku dennej sadzby odobratej stravnej jednotky za mesiac a mesačného
paušálneho poplatku.
4. Paušálny poplatok sa hradí v plnej výške i v prípade, že dieťa z akéhokoľvek dôvodu
nenastúpi do detských jaslí.
5. V prípade, ak dieťa nenavštívi detské jasle 4 po sebe nasledujúce týždne, nasledujúci
mesiac sa úhrada paušálneho poplatku nehradí.
6. Úhrada za stravnú jednotku sa platí spolu s paušálnym poplatkom podľa skutočne
odobratej stravy.
7. Stravná jednotka obsahuje podávanie jedla 4 x denne: – raňajky 0,42 € , desiata 0,32
€, obed 0.80 €, olovrant 0,26 €.

8. Spôsob platenia úhrady sa stanovuje nasledovne:
- bezhotovostne na účet alebo
- poštovou poukážkou alebo
- v pokladni mestského úradu
Splatnosť úhrady za starostlivosť v detských jasliach je do 15. dňa v príslušnom
kalendárnom mesiaci.
8. Počas adaptačného obdobia (1 - 4 týždne) sa platí 50 % úhrady za starostlivosť o dieťa
v detských jasliach. Úhradu je povinný zákonný zástupca uhradiť do 5. dňa od nástupu
dieťaťa do detských jaslí.

Článok IV
Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom
určenia výšky úhrady za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
2. Celková výška úhrady za poskytované sociálne služby sa zaokrúhľuje na dve desatinné
miesta nadol.
3. Návrh zmien a doplnkov tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na
pripomienkovanie dňa 04.09.2019 a zvesený dňa 20.09.2019.
4. Návrh zmien a doplnkov tohto všeobecne záväzného nariadenia bol schválený
uznesením MsZ v Bardejove č. 74/2019 zo dňa 26.11.2019 a nadobúda účinnosť
01.01.2020.

V Bardejove, 23.06.2017

MUDr. Boris Hanuščak
primátor

