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z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne 
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1.  

 

Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 1/2023, ktorým sa mení 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o 

spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

mestskou časťou Bratislava-Rača v znení VZN č. 4/2018, VZN č. 1/2019 a VZN č. 12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Dôvodová správa 

 

Predkladaný návrh sa týka zvýšenia poplatkov za sociálnu službu zariadenia 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Pri hľadaní prístupu k tejto problematike sme 

vychádzali zo samotného definovania tohto druhu sociálnej služby, ktoré zákon 448/2008 

o sociálnych službách radí medzi sociálne služby na podporu rodiny s deťmi. Účelom tejto 

služby je podpora zosúlaďovania pracovného a rodinného života. Na druhej strane potreba 

navýšenia poplatku za sociálnu službu je vynútená zvyšovaním cien energií, potravín a služieb 

v súvislosti s prebiehajúcou ekonomickou krízou. Predkladaný návrh pracuje s navýšením 

poplatku z 280 eur na 320 eur.  

Návrh ceny vychádza z prieskumu navrhovaných cien v iných mestských častiach 

Bratislavy, ktoré sú zriaďovateľmi tohto typu sociálnej služby, t.j. s návrhom za MČ Bratislava-

Nové mesto 320 eur, Bratislava-Ružinov 350 eur a Bratislava-Staré mesto 300 eur. Súčasne 

sme sledovali aj nárast cien u súkromných poskytovateľov služieb pre deti do troch rokov, 

máme však za to, že miera nárastu cien v týchto zariadeniach, ktorá sa pohybuje na úrovni okolo 

400 eur pri lacnejších službách, nereflektuje dostatočne účel tejto služby, ktorým je podpora 

mladých rodín. 

V dôvodovej správe uvádzame aj prehľad o príspevkoch, ktoré štát od roku 2023 

upravuje pre rodiny. Rodič dieťaťa do troch rokov súčasne aj popri poskytovaní starostlivosti 

v zariadení starostlivosti o deti poberá rodičovský príspevok ako štátnu sociálnu dávku, ktorou 

štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa do troch rokov 

veku dieťaťa, táto sociálna dávka sa od 1.1.2023 v porovnaní s 1.1.2022 zvyšuje o 21 eur 

v prípade rodiča, spravidla matky dieťaťa, ktorá nepoberala materské a v prípade rodiča, 

spravidla matky dieťaťa, ktorá poberala materské o 28,80 eur. Od 1.1.2022 sa zvyšuje aj 

prídavok na dieťa oproti 25,88 eur z 1.1.2022 na 40 eur a zároveň sa od 1.1.2023 zvyšuje na 

prechodné obdobie dvoch rokov daňový bonus na 140 eur, pričom od 1.1.2022 bol daňový 

bonus na dieťa do 6 rokov 47,14 eur.  

Vzhľadom k nárastu štátnych sociálnych dávok a k úprave daňového bonusu 

predpokladáme, že nami navrhované navýšenie ceny služby nebude mať efekt exklúzie ani pre 

najzraniteľnejšie typy rodín akými sú osamelé matky, prípadne domácnosť s jedným rodičom, 

alebo domácnosť s jednou zamestnanou osobou s dôvodu zdravotného znevýhodnenia druhého 

súrodenca, prípadne druhého rodiča.  

Návrh VZN bol zverejnený (vyvesený) v zmysle § 6 ods. 3 a ods. 4 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na úradnej tabuli mestskej časti 

dňa 2.1.2023. Počas desaťdňovej lehoty nebola uplatnená žiadna pripomienka. 

 

 

 

 

 

 



3. Materiál 

 

 

 

 

 

 

 

N Á V R H  

V š e o b e c n e   z á v ä z n é   n a r i a d e n i e  

 mestskej časti Bratislava-Rača  

č.  1/2023 
zo 17. januára 2023, 

ktorým sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 

o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby 

poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača 

v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 2018, 

všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 z 05. februára 2019 

a všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 z 15. decembra 2020 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača v súlade s § 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 § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 

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 

v znení neskorších predpisov a čl. 32 ods. 10 písm. c) bod 1, 2 a 3, písm. d), písm. e) bod 1, 2, 

4 a písm. f), písm. g), písm. i) bod 1, písm. t) bod 1, 2 Štatútu hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok I. 

 

Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o 

spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby poskytované 

mestskou časťou Bratislava-Rača v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 

2018, všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 z 05. februára 2019 a všeobecne záväzného 

nariadenia č. 12/2020 z 15. decembra 2020 (ďalej aj len „nariadenie“) sa mení nasledovne:  

 

1. Príloha č. 3 k nariadeniu č. 3/2017 znie: 

 

 

 

 

 

 



„Príloha č. 3 

           k nariadeniu č. 3/2017 

 

 

SUMA ÚHRADY ZA POSKYTOVANÚ STAROSTLIVOSŤ  

V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI  

 

Suma úhrady za poskytovanú starostlivosť 

v zariadení starostlivosti o deti  

 

Percento 

rozdelenia na 

jednotlivé 

činnosti 

Mesačná 

úhrada 

100% 320,00 eur 

z toho:   

a) výchova 34% 108,80 eur 

b) bežné úkony starostlivosti o dieťa 16% 51,20 eur 

c) poskytovanie vecných plnení spojených 

s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby 

v spoločných priestoroch - režijné náklady 

50% 160,00 eur 

Denná úhrada za poskytovanú starostlivosť o deti v zariadení starostlivosti 

o deti 

14,72 eur“ 

 

                                                                                                                                                                                       

Článok II. 

  

1. Účinnosťou tohto nariadenia sa mení Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava-Rača č. 3/2017 z 23. mája 2017 o spôsobe určenia a sume úhrad a spôsobe 

platenia úhrad za sociálne služby poskytované mestskou časťou Bratislava-Rača v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018 z 26. júna 2018, všeobecne záväzného nariadenia 

č. 1/2019 z 05. februára 2019 a všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2020 z 15. decembra 

2020. 

2. Toto nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

Bratislava-Rača č. UZN xx/17/01/23/P dňa 17. januára 2023. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 2023.  

 

 

 

 

 

        Mgr. Michal Drotován 

starosta 

 

 


