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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
 
p r e r o k o v a l o 
návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry  
č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 a 2 
 
 

u z n á š a   s a    n a    v y d a n í 
Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 
4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 a 2 
 

u k l a d á  
vedúcej odboru sociálnych služieb zabezpečiť prostredníctvom 
referátu klientskeho centra služieb  
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení 
dodatkov č. 1 a 2 na úradnej tabuli MsÚ 
                                                         T: do 10 dní 
- zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 

                                                          T: do 10 dní 
                                                          K: ref. organizačný 
                                                                                 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 



Návrh 
 

Dodatku č. 3  
 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách 
v znení dodatkov č. 1 a 2 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 

1. V záhlaví nasledujúcom za názvom všeobecne záväzného nariadenia sa vypúšťa 
znenie: „v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky 
č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012  
Z. z. zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z. a zákona č. 40/2017 Z. z.“ 

 
2. V § 2 sa dopĺňa nový ods. 5, ktorý znie: 
 

5. sociálne služby na podporu rodiny s deťmi 
a) sociálna služba v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

 
3. V § 4 ods. 2 sa dopĺňa písm. d) s nasledovným znením:   

d) sociálna služba v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
 
4. V § 4 ods. 5 sa znenie „ods. 3 písm. a) a ods. 4 písm. a) až c)“ nahradí znením:  „ods. 

3 písm. a), ods. 4 písm. a) až c) a ods. 5 písm. a)“ a za ním nasleduje doterajší text. 
  
5. Za Čl. XV Sociálna služba v dennom centre sa zaraďuje nový Čl. XVI, ktorý znie: 

 

Čl. XVI 

SOCIÁLNA SLUŽBA   

V ZARIADENÍ STAROSTLIVOSTI O DETI DO TROCH ROKOV VE KU 
DIEŤAŤA 

 
§ 19a 

1. Sociálna službu v zariadení starostlivosti pre deti do troch rokov veku dieťaťa sa 
poskytuje v zariadeniach Mesta Nitry bez právnej subjektivity: 

 - Mestské detské  jasle, Bazovského 1, 949 01 Nitra  
     - Mestské detské jasle, Ľudovíta Okánika 6, 949 01 Nitra  
 

2. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zriadených 
Mestom Nitra sa poskytuje starostlivosť deťom vo veku od 1 roka.  

 
3. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa zriadených 

Mestom Nitra nemožno poskytnúť starostlivosť dieťaťu so zdravotným 
znevýhodnením (napr. mentálnym, telesným, zmyslovým postihnutím, poruchami 



správania), ktorého prítomnosť v zariadení by znemožňovala uplatňovať právo 
ostatných detí na rovnoprávny prístup k starostlivosti a výchove, alebo právo 
ostatných detí na výchovu v bezpečnom prostredí, alebo by vyžadovala využívanie 
špeciálnych pomôcok, alebo uplatňovanie špeciálnych alebo špecifických 
výchovných foriem a metód.   

 
4.  Na základe riadne vyplnenej žiadosti o poskytovanie sociálnej služby príslušný 

odbor Mestského úradu v Nitre zapíše dieťa v poradí podľa dátumu podania 
žiadosti do poradovníka s uvedením termínu požadovaného nástupu. 

 
5.  Úhrada za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 

dieťaťa pozostáva z: 
a) paušálneho mesačného poplatku za bežné úkony starostlivosti o dieťa a výchovu 
vo výške 280,- € / kalendárny mesiac 
b) poplatku za stravovanie vo výške 1,27 €/deň a režijných nákladov na 
zabezpečenie stravovania vo výške 1,- € / kalendárny mesiac 

 
6. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je dieťa povinné 

odoberať stravu zabezpečovanú poskytovateľom sociálnej služby v rozsahu  
desiata, obed, olovrant. 

 
7. Prijímateľ neplatí paušálny mesačného poplatok za bežné úkony starostlivosti 

o dieťa a výchovu za obdobie: 
a) počas ktorého je prerušená prevádzka zariadenia poskytujúceho sociálnu 

službu na 28 a viac po sebe nasledujúcich dní, 
b) počas neprítomnosti dieťaťa v zariadení po dobu 30 a viac po sebe 

nasledujúcich dní z dôvodu ochorenia dieťaťa preukázaného lekárskym 
potvrdením. 

 
8. Prijímateľ neplatí poplatok za stravovanie za dni, počas ktorých dieťa 

nenavštevovalo zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
a súčasné bolo odhlásené zo stravovania.  

 
6. Doterajší Čl. XVI sa označí ako Čl. XVII“. 
 
7. Do § 21 Prechodné ustanovenia sa dopĺňa novými odsekmi 3. a 4.: 

 

3. Osobám, ktorým pred účinnosťou Dodatku č. 3 k tomuto VZN Mesto Nitra 
poskytovalo službu starostlivosti o dieťa v mestských detských jasliach, sa bude 
táto služba poskytovať aj naďalej ako sociálna služba v zariadení starostlivosti  pre 
deti do troch rokov veku dieťaťa podľa pravidiel stanovených v § 32b a § 110z 
zákona č. 448/2008 Z. z. a Dodatku č. 3 k tomuto VZN, ak spĺňajú podmienky 
poskytovania tejto sociálnej služby podľa § 32b ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. a 
najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 3 k tomuto VZN 
uzatvoria s Mestom Nitra zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.  



4. V prípade nespĺňania podmienok na poskytovanie sociálnej služby podľa § 32b 
ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. alebo neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
v lehote podľa ods. 3, zaniká nárok na ďalšie poskytovanie služieb v zariadení 
Mestské detské jasle, Bazovského 1, Nitra a zariadení Mestské detské jasle, 
Ľudovíta Okánika 6, Nitra, uplynutím 30. dňa odo dňa nadobudnutia účinnosti 
Dodatku č. 3 k tomuto VZN. 

 
8. Do § 23 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie: 

4. Na vydaní tohto Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2014 o sociálnych službách sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  ............. a tento dodatok nadobúda účinnosť 
dňom zápisu sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 
veku dieťaťa poskytovanej Mestom Nitra do registra, ktorý vedie vyšší územný 
celok.  

 
    Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 4/2014                   
o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1 a 2 zostávajú nezmenené. 
 
 
 
 
 
 
                      Jozef Dvonč                                                  JUDr. Igor Kršiak 
               primátor mesta Nitry                               prednosta Mestského úradu v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 

    Zákon č. 40/2017 Z. z. účinný od 1.3.2017, ktorým sa novelizoval zákon č. 448/2008   
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, začlenil poskytovanie starostlivosti 
o deti v tzv. „detských jasliach“ medzi sociálne služby a ustanovil právne podmienky jej 
poskytovania (zápis do registra poskytovateľov na príslušnom VÚC, kapacitné a hygienické 
požiadavky na priestory, kvalifikačné predpoklady personálu, vecný rozsah poskytovaných 
činností), a to v záujme ochrany dieťaťa, so súvisiacim zabezpečením kvality poskytovanej 
starostlivosti a dohľadu nad jej poskytovaním zo strany príslušných orgánov. 

 

Sociálna služba v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa bude podľa 
§ 32b zákona č.448/2008 Z. z. poskytovať na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného 
života rodičom, ktorí sa pripravujú na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej škole, 
pripravujú na trh práce, alebo vykonávajú zárobkovú činnosť, a to do konca kalendárneho 
roka, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky veku. V zariadení sa budú poskytovať: bežné úkony 
starostlivosti o dieťa, stravovanie a výchova. Podľa novej zákonnej úpravy sa tiež stanovujú 
kapacitné regulatívy na maximálne počty detí tak, že v jednej triede (resp. triede a spálni) sa 
môže starostlivosť poskytovať najviac 12 deťom a v prípade, že v zariadení sa neposkytuje 
starostlivosť deťom mladším ako 1 rok, môže sa kapacita zvýšiť o  3 deti, t. j. na 15 detí.  
 

      Mesto Nitra má už niekoľko rokov zriadené zariadenia starostlivosti o deti vo veku od 1 
do 3 rokov veku, a to: 

 Mestské detské jasle, Bazovského 1, 949 01 Nitra s 2 triedami, 
 Mestské detské jasle, Ľudovíta Okánika 6, 949 01 Nitra s 1 triedou 

a podmienkou  ich  ďalšieho  fungovania  je  podanie žiadosti  o zápis do  registra, ktorý vedie 
vyšší územný celok, v termíne najneskôr do 31.12.2017.   
 

Predkladaný Návrh dodatku č. 3 k VZN  č. 4/2014 bol spracovaný z dôvodu potreby 
úpravy podmienok poskytovania tejto sociálnej služby Mestom Nitra a určenia výšky úhrady 
za jej poskytovanie, ktorá musí byť stanovená formou VZN. VZN sa následne predloží 
vyššiemu územnému celku ako povinná príloha žiadosti o registráciu sociálnej služby.  

 

Návrhom dodatku sa upravujú jednak základné a všeobecné ustanovenia VZN č. 4/2014 - 
spoločné pre všetky sociálne služby poskytované mestom Nitra  (§ 1- § 4), do ktorých            
sa vkladá informácia a poskytovaní tohto nového druhu sociálnej služby ako aj informácia,    
že vo veci začatia postupu smerujúceho k jej poskytovaniu je potrebné podať žiadosť. 

 

Následne sa do osobitnej časti VZN navrhuje vložiť samostatný článok pojednávajúci len 
o podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení starostlivosti pre deti do troch 
rokov veku, čím sa zachováva systematika úpravy podmienok poskytovania každej jednotlivej 
sociálnej služby v samostatnom článku.  

Táto časť bola spracovaná tak, aby do nej neboli preberané ustanovenia o podmienkach 
poskytovania tejto sociálnej služby, ktoré už sú riešené zákonnými normami (najmä zákonom 
č. 448/2008 Z. z., zákonom č. 355/2007 Z. z.), ale riešila iba osobitosti poskytovania tejto 
sociálnej služby mestom Nitra – špecifikáciu zariadení poskytujúcich sociálnu službu, 
skutočnosť poskytovania sociálnej služby iba deťom, ktoré dovŕšili 1 rok, okruh detí, ktorým 
sa sociálna služba neposkytuje, povinnosť vedenia poradovníka, výšku úhrady                        
za poskytovanie sociálnej služby a výnimky z povinnosti jej platenia.  

 



V súvislosti s procesom prijímania detí do zariadenia a posudzovania ich zdravotnej 
spôsobilosti poukazujeme na aplikáciu § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore         
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov nazvaného „Zariadenia 
pre deti a mládež“, ktorý sa v plnej miere vzťahuje aj na poskytovanie starostlivosti 
v zariadeniach pre deti do troch rokov veku (§ 24 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z.). 

Podľa § 24 ods. 6, 7, 8 zákona č. 355/2007 Z. z. môže byť v zariadení umiestnené len 
dieťa, ktoré: 
a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,  
b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,  
c) nemá nariadené karanténne opatrenie.  
 

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom 
očkovaní, vydá ošetrujúci lekár a zákonný zástupca dieťaťa ho predkladá pred prvým vstupom 
dieťaťa do predškolského zariadenia.  
  

Skutočnosti uvedené v b) a c) potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. 
Vyhlásenie nesmie byť staršie ako jeden deň. Vyhlásenie predkladá zástupca dieťaťa pred 
prvým vstupom dieťaťa do zariadenia a po neprítomnosti dieťaťa v zariadení dlhšej ako päť 
dní. 
 

Aj napriek uvedenému ustanoveniu, ktoré by malo garantovať, že pobyt v zariadení bude 
lekársky odsúhlasený iba pre zdravé deti, považujeme za potrebné “ošetriť” prípady,  kedy by 
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na pobyt v kolektíve bolo vydané aj pre dieťa, ktoré si      
z dôvodu svojho zdravotného stavu vyžaduje podstatne zvýšenú pozornosť zo strany 
personálu na úkor ostatných detí a celkovej kvality poskytovania sociálnej služby, ako aj 
prípady, keď by sa zdravotné znevýhodnenie u dieťaťa zistilo alebo prejavilo až po nástupe do 
zariadenia. Zákon č. 448/2008 Z. z. zároveň definuje iné druhy sociálnych služieb pre deti so 
zdravotným postihnutím. 
 

     Výška paušálneho mesačného poplatku za poskytnutie sociálnej služby sa navrhuje v sume 
280,- €, čo je maximálna výška finančného príspevku na zabezpečenie starostlivosti o dieťa, 
ktorú môže poberať od štátu namiesto rodičovského príspevku pracujúci alebo dennou formou 
študujúci rodič dieťaťa do 3 rokov veku. Zároveň navrhujeme vo VZN upraviť prípady, kedy 
rodič nemá povinnosť platenia mesačnej platby, a to: 

- pokiaľ poskytovateľ preruší prevádzku zariadenia na dobu najmenej 4 týždňov (čo sa 
realizuje každoročne počas jedného mesiaca letných prázdnin z dôvodu čerpania 
dovoleniek a výkonu potrebnej dezinfekcie priestorov) 

- lekársky potvrdeného ochorenia dieťaťa na dobu 30 a viac dní, ktoré sa spravidla vždy 
spája s poklesom príjmu rodiča.    

 

     V zmysle zákona sa poskytovanie sociálnej služby bude uskutočňovať vždy na základe 
zmluvy uzatvorenej medzi mestom Nitra a rodičom dieťaťa (príp. inej osoby, ktorej bolo 
zverené dieťa do osobnej starostlivosti).   
 
     Návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 4/2014 bol prerokovaný na zasadnutí Mestskej rady v Nitre 
dňa 07.11.2017, ktorá ho bez pripomienok odporučila predložiť na schválenie Mestskému 
zastupiteľstvu v Nitre.  
 


