
Z á p i s 
zo zasadnutia Komisie sociálnej a zdravotnej MZ v Trnave dňa 28.05.2013 

 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program rokovania: 

1. Otvorenie rokovania 
2. Návrh nového VZN – starostlivosť a úhrady v detských jasliach 
3. Diskusia 
4. Záver 

K bodu 1: 
 
 Komisia sociálna a zdravotná (ďalej len komisia) sa zišla na svojom treťom  zasadnutí 
v tomto kalendárnom roku v počte 5 členov; prizvaný bol aj Mgr. Peter Klenovský, vedúci 
odboru sociálneho, ktorý sa ospravedlnil a JUDr. Vlastimil Očenáš, riaditeľ Strediska 
sociálnej starostlivosti (ďalej SSS) v Trnave, Ulica Vladimíra Clementisa 51 – predkladateľ 
návrhu. Rokovanie komisie viedol jej predseda – MUDr. Štefan Krištofík, ktorý účastníkov 
privítal a otvoril rokovanie komisie.  
 
K bodu 2: 
   
 Členovia komisie boli  oboznámení s návrhom nového Všeobecne záväzného 
nariadenia (ďalej VZN), ktoré rieši  rozsah a podmienky poskytovania starostlivosti 
v detských jasliach a úhradách za poskytované služby v detských jasliach. 

 S návrhom nového VZN prítomných podrobne oboznámil riaditeľ SSS, ktorý sústredil 
pozornosť prítomných na skutočnosť, že návrh zvýšenej úhrady za poskytované služby 
v Detských jasliach na Hodžovej ulici - tzv. paušálny poplatok - rodičia fakticky nepocítia, 
nakoľko príspevok, ktorý poskytuje štát oprávnenej osobe na každé dieťa pri splnení 
zákonom stanovených podmienok, je vo výške navrhovanej sumy, t. j. 230 € za kalendárny 
mesiac. Zvýšením tohto príspevku by sa dosť výrazne eliminovala strata, ktorú toto 
zariadenie v súčasnosti vykazuje. SSS súčasne predkladá v návrhu aj zvýšenie stravnej 
jednotky v zariadení zo súčasnej sumy 1,16 €/deň na sumu 1,20 €/deň. Bližšie skutočnosti 
sú uvedené v navrhovanej novele VZN, ktorá tvorí súčasť tohto zápisu.  

 
K bodu 3:   
 

Diskusia prebiehala súbežne počas rokovania. Do diskusie sa prihlásili postupne 
všetci členovia komisie, ktorí mali rozdielne názory k predloženému návrhu. K predmetnému 
návrhu mali prítomní členovia vyjadriť svoje stanovisko hlasovaním, ktoré však neprebehlo, 
nakoľko jeden z členov rokovanie opustil ešte pred záverečným hlasovaním. Z uvedeného 
dôvodu komisia nebola uznášaniaschopná, preto sa členovia komisie dohodli na tom, že 
hlasovanie o prednesenom návrhu bude zabezpečené dodatočne elektronicky. 
 
K bodu 4: 
 

Po živej diskusii predseda komisie poďakoval prítomným za účasť a  ukončil 
rokovanie. 
 
        MUDr.  Štefan Krištofík 

     predseda komisie, v. r. 
 

Zapísala: Ľubica Novanská 



 

 

 

.... zasadnutie  Bod programu MZ č. :  ..... 

MZ mesta Trnava  Materiál č. :  ..... 

dňa  ..............................   

 

 

 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ......., 

o rozsahu a podmienok starostlivosti v detských jasliach a úhradách 

za služby poskytované v detských jasliach 

 

 

 

 

 

Návrh predkladá:  Návrh spracoval: 

JUDr. Vlastimil Očenáš  JUDr. Mgr. Pavol Mančák 

riaditeľ SSS  OMP NP 

 

Spracované dňa ............................... 

Zodpovedá: JUDr. Vlastimil Očenáš 
 

Číslo spisu :  

 



Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní : 

 

1. Schvaľuje 

VZN č. ...... o rozsahu a podmienok starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby 

poskytované v detských jasliach 

 

2. Ukladá 

Mestskému úradu v Trnave 

vyhlásiť VZN č. ...... vyvesením na úradnej tabuli mesta Trnava a zverejniť na internetovej 

stránke mesta 

Termín: ......................................... 



 

Dôvodová správa 

 Stredisko sociálnej starostlivosti v súčasnosti spravuje jediné mestské 

Detské jasle na Hodžovej ulici,  s kapacitou 55 detí vo veku od 1 roka do 3 
rokov veku.  

 Úhrada za starostlivosť v Detských jasliach bola stanovené uznesením 

Mestského zastupiteľstva mesta Trnava č. 112 zo dňa 27.6.1995, ktoré 
nadobudlo účinnosť 1.9.1995. Výška úhrady bola stanovená v závislosti od 
výšky čistého mesačného príjmu vyživovanej osoby v rozpätí od 33,19 € do 

185,91 €. Za stravovanie bola stanovená úhrada v sume 1,16 €/deň, ktorá 
zahŕňa celodennú stravu. 

 V súčasnosti je uvedená právna úprava stanovenia úhrady za 
starostlivosť poskytovanú v detských jasliach nedostatočná vzhľadom na zmeny 
v právnych predpisoch čoho výsledkom je strata v hospodárení.   

Rok                         Výnosy                            Náklady                            Výsledok hospodárenia=strata 

2010                      73 187,00 eur               195 870,00 eur                            122 683,00 eur 

2011                      86 714,00 eur               206 078,00 eur                             119 364,00 eur                     

2012                      90 426,00 eur               198 741,00 eur                            108 315,00 eur 

Ročné náklady na prevádzku Detských jasliach sú podľa schváleného 
rozpočtu na rok 2013 v sume 203 319 eura a výnosy v sume 83 950 eura. 
Ročnú stratu v sume 119 369 eura môže znížiť navrhovaná úprava úhrady za 

starostlivosť v Detských jasliach. 

 Prijatím Všeobecne záväzného nariadenia mesto Trnava upraví rozsah 
a podmienky starostlivosti v Detských jasliach i úhradu za poskytované služby. 

Výšku úhrady navrhujeme stanoviť v sume 230 eur za mesiac, ktorá 
korešponduje s príspevkom na starostlivosť o dieťa vyplácaným štátom rodičovi 

alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu 
výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Podľa zákona č. 561/2008 Z. z. 
o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení patrí oprávnenej osobe príspevok na každé dieťa na každé dieťa 
v sume 230 eur mesačne za podmienok stanovených v zákone. Oprávnená 
osoba na príspevok musí vykonávať zárobkovú činnosť, alebo študovať dennou 

formou a má i s dieťaťom trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Príspevok 
na starostlivosť o dieťa sa vypláca vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď 

podmienky nároku boli splnené iba za časť mesiaca a preukazuje sa zaplatením 
úhrady poskytovateľom starostlivosti o dieťa. Prijatím paušálnej úhrady v sume 
230 eur za mesiac predpokladáme pri plnej obsadenosti zvýšenie ročných 

príjmov v Detských jasliach z 90 426,00 eura na 151.800,00 eura cca o 60% čím 
sa zníži ročná strata o 40%.  



 Súčasťou úhrady za starostlivosť v detských jasliach nebude denne 

poskytovaná strava, ktorú navrhujeme stanoviť na 1,20 eura/deň/dieťa. 

 Navrhovaná právna  úprava zároveň počíta so situáciou, kedy nevznikne 

rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nárok na 
príspevok na starostlivosť o dieťa a to udelením výnimky o ktorej rozhodne na 
základe písomnej žiadosti primátor mesta. Primátor po prešetrení súčasného 

stavu žiadateľa môže rozhodnúť o výnimke a znížiť mesačnú úhradu za služby 
poskytované v detských jasliach a to maximálne do 30% z úhrady hradenej za 
poskytovanie služieb v Detských jasliach. 

 Sociálne zdravotná komisia MZ mesta Trnava na svojom zasadnutí 
prerokovala návrh Všeobecne záväzného nariadenia o rozsahu a podmienok 

starostlivosti v detských jasliach a úhradách za služby poskytované v detských 
jasliach a ne/odporučila ho schváliť Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava. 
 

 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia nie je v rozpore s platnými 
právnymi predpismi ani s vnútornými platnými predpismi Mesta Trnava. 

 
 
 

 
        _______________________ 
        JUDr. Vlastimil Očenáš 

         riaditeľ 
 



 

 
Mesto Trnava 

MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE 
 

NÁVRH  
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA 

 
o rozsahu a podmienok starostlivosti v detských jasliach 

a úhradách za služby poskytované v detských jasliach 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN:     20.05.2013 

Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie:   30.05.2013 

 

 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava na základe samostatnej pôsobnosti podľa 

čl. 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 4 ods. l a ods. 3 

písmeno a) a podľa § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, vydáva VZN, o rozsahu a podmienok starostlivosti 

v detských jasliach a úhradách za služby poskytované v detských jasliach  

 

 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas 

ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu 

nariadenia v písomnej forme alebo elektronicky na adresu 

infoservis@trnava.sk, alebo ústne do zápisnice na MsÚ.  

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť 

úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 

textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety 

nemusí spracovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú 

zdôvodnené. Na pripomienky uplatnené po desaťdňovej lehote sa nemusí 

prihliadať. 



 
PRVÁ ČASŤ 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je :   

1. definovanie rozsahu a podmienok poskytovania starostlivosti v detských 

jasliach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trnava „ďalej len „mestské 
detské jasle“, 

2. spôsob a stanovenie výšky úhrad za služby poskytované v mestských 
detských jasliach. 

Mestské detské jasle na území mesta Trnava spravuje a riadi Stredisko 
sociálnej starostlivosti, príspevková organizácia. 

  

DRUHÁ ČASŤ 

Služby v mestských detských jasliach a výška úhrady 

Čl. 2 

Okruh poberateľov služieb poskytovaných v mestských detských 
jasliach 

1. Mestské detské jasle zabezpečujú komplexnú starostlivosť pre deti vo 
veku od 1 roku do 3 rokov, ktorých rodičia alebo  osoby, ktoré majú dieťa 
v starostlivosti sú zamestnané, prípadne študujú alebo po prijatí dieťaťa 
do jasieľ nastúpia do jedného mesiaca do zamestnania. 

2. Služby v mestských detských jasliach sa prednostne poskytujú pre deti, 
ktoré majú spolu s rodičmi trvalý pobyt v meste Trnava. Umiestnenie 
dieťaťa, ktorého rodičia nemajú trvalý pobyt v Trnave je možné len v 

prípade voľnej kapacity.  

3. Prijatie dieťaťa sa uskutočňuje na základe písomného prihlásenia u 
vedúcej zariadenia v priebehu celého roka, na základe čoho bude dieťa 
zaradené do evidencie uchádzačov. 

4. Pri prijatí dieťaťa do DJ je rodič povinný predložiť : 

a) evidenčný list dieťaťa,  
b) dotazník pre rodičov, 
c) potvrdenie zamestnávateľa o mesačnom príjme rodičov, čestným 

prehlásením, ročným zúčtovaním dane alebo daňovým priznaním, 
d) lekárske potvrdenie zdravotnom stave dieťaťa so súhlasom jeho 

umiestnenia v DJ a čestné prehlásenie rodičov o bezinfekčnosti 

prostredia, v ktorom dieťa žije. 

5. Každé dieťa, ktoré sa prijíma musí prejsť adaptačnou dobou, ktorá trvá 

2 až 4 týždne. V prípade, ak dieťa nenastúpi na dohodnutý termín alebo 

1 x po písomnej výzve odmietne nástup v dohodnutom termíne, bude 



dieťa z evidencie uchádzačov o služby v mestských detských jasliach 

vyradené. 

6. V prípade voľnej kapacity v mestských detských jasliach je možné prijať 
aj dieťa, ktorého rodičia nespĺňajú podmienky uvedené v bode 1/a), 

alebo aj dieťa, ktorého rodičia nemajú trvalý pobyt v Trnave. 

7. Mestské detské jasle môžu zabezpečovať starostlivosť o dieťa, ktoré 
dovŕšilo 3 roky, maximálne však do 31. augusta príslušného 
kalendárneho roka, do doby nástupu do materskej školy. 

8. poskytovanie služby v mestských detských jasliach je upravené 
dohodou, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti účastníkov dohody 
pre poskytovanie služby, výška a spôsob úhrady.  

 

Čl. 3 

Služby poskytované v mestských detských jasliach: 

1. Mestské detské jasle poskytujú služby denne : pondelok – piatok, v čase 
od 6,00 hod. do 17,00 hod.,  

2.  Mestské detské jasle poskytujú obslužné činnosti: stravovacie služby 
spojené s výrobou, podávaním pokrmov a nápojov pre deti 
predškolského veku, upratovanie; 

3. poskytovanie „ošatenia“ počas pobytu v mestských detských jasliach; 

4. odborné činnosti:  

a) podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach 
bežného života sociálne návyky (včlenenie sa dieťaťa do 

kolektívu a spoločnosti),  

b) osvojenie hygienických návykov,  

c) stravovacie návyky, 

d) rozvoj myslenia, 

e) podpora fyzickej aktivity a motoriky. 

 

Čl. 4 

Výška úhrady za služby poskytované v Mestských detských jasliach a  
spôsob platenia úhrady 

1. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v mestských detských jasliach: 

a) paušálny poplatok 230,00 €/mesiac 

b) stravné 1,40 €/deň 

2. Paušálny poplatok vo výške 230 € je stanovený v nadväznosti na výšku 

príspevku na starostlivosť o dieťa, upravený zákonom č. 561/2008 Z. z. 



O príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, znení neskorších predpisov. Poskytovaním príspevku štát 

prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do 

starostlivosti, na úhradu výdavkov Paušálny poplatok sa bude hradiť v 

plnej výške a to i v tom prípade, že dieťa z akéhokoľvek dôvodu zostane 

doma. Za obdobie celojaselskej dovolenky, ktorá bude rodičom včas 

oznámená, sa poplatok hradiť nebude. vynaložených na starostlivosť o 

dieťa.  

3. Celková mesačná úhrada za poskytovanú starostlivosť v mestských 

detských jasliach sa určuje ako 20 násobok dennej sadzby stravného a 

mesačného paušálneho poplatku.  

4. Stravné obsahuje podávanie jedla 4 x denne - raňajky, desiata, obed, 

olovrant. 

5. Spôsob platenia úhrady:  

 - bezhotovostne na účet 

 - poštovou poukážkou. 

 

  

TRETIA ČASŤ 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

Čl. 5 

1. Poskytovateľ služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom 
poskytnutia služby v mestských detských jasliach, v zmysle zákona č. 

428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

2. Riaditeľ Strediska sociálnej starostlivosti je oprávnený cenovým 
opatrením zvýšiť stravné stanovené týmto VZN v závislosti na 
legislatívne zmeny a v závislosti od priemerného medziročného rastu 
spotrebiteľských cien vykázaných štatistickým úradom za kalendárny 

rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. 

3. Primátor mesta Trnava môže udeliť výnimku pre rodiča (zákonného 
zástupcu), ktorému nevznikne nárok na poberanie príspevku na 
starostlivosť o dieťa vo výške 230,00 € na základe písomnej žiadosti 

o udelenie výnimky a to maximálne do výšky 30 % z paušálneho 
poplatku hradeného v mestských detských jasliach po prešetrení 

žiadosti. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ  

Čl. 6 

Zrušovacie ustanovenia 



Týmto VZN sa ruší: 

Uznesenie MZ č. 112 zo dňa 27.6.1995 a uznesenie MZ č. 262 zo dňa 

25.6.1996 k úprave úhrady za stravovanie, ošetrovné a výchovné 
v zariadeniach detských jaslí. 

 

 

čl. 7 
Účinnosť 

 
Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 01. 09. 2013. 

 

 
 

 
 

       Ing. Vladimír Butko 

    primátor mesta Trnava 
 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa ........... 
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