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Návrh na uznesenie: 
 
 

Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry  č. 
4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 
 

o d p o r ú č a  
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
 

uzniesť sa na vydaní  
Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 
o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 
 

uložiť   
vedúcej odboru sociálnych služieb  
zabezpečiť prostredníctvom referátu klientského centra služieb  
- vyvesenie vydaného znenia Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení 
dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 na úradnej tabuli MsÚ 
                                                         T: do 10 dní 
- prostredníctvom referátu informačných technológií zverejnenie            

vydaného Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu 
Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov 
č. 1, 2, 3 a 4 na webovom sídle mesta Nitry 

                                                          T: do 30 dní 
                                                          K: ref. organizačný 
                                                                                 

 
Podpis predkladateľa: 
 

 

 



Návrh 
Dodatku č. 5  

k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách 
v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych službách sa mení a dopĺňa 
nasledovne: 
 
1. V §19a sa vypúšťa pôvodný bod 5 a nahrádza sa novým znením:  

5. Úhrada za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa je    
stanovená nasledovne:         

    Tabuľka č. 16 

Prijímateľ sociálnej služby Úhrada v € 

Odborné činnosti:  

        Bežné úkony starostlivosti o dieťa  140 €/mesiac 

        Výchova 140 €/mesiac 

Obslužné činnosti  

         Stravovanie  1,27 €/deň 

 

Pre prijímateľa sociálnej služby, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení starostlivosti o dieťa 
do troch rokov veku, je pri poskytnutí stravy stanovená na sumu 1,27 €/deň vo výške nákladov na 
potraviny nasledovne: 

a) desiata: 0,30 €/deň, 
b) obed: 0,72 €/deň, 
c) olovrant: 0,25 €/deň. 

 
Zároveň prijímateľ sociálnej služby spolu s poplatkom za stravovanie platí aj poplatok za režijné 
náklady na zabezpečenie stravovania vo výške 1,- €/kalendárny mesiac. 

 
2. V §19 a) sa vypúšťa bod 7. v celom rozsahu, doterajší bod 8. sa označí ako bod 7. a bude znieť 
nasledovne: 

7. Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti v zariadení starostlivosti o deti 
do troch rokov veku 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. 

 
3. Doterajší bod 9. sa označí ako bod 8. 
 
4. Do § 23 Záverečné ustanovenia sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie: 

6. Na vydaní tohto Dodatku č. 5 k VZN č. 4/2014 o sociálnych službách sa Mestské 
zastupiteľstvo v Nitre uznieslo dňa  ............. a tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 
01.03.2019. 

 
 



5. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Nitry č. 4/2014 o sociálnych 
službách v znení   dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 zostávajú nezmenené. 

 
 
                     Marek Hattas                                                 Mgr. Ján Odzgan 
              primátor mesta Nitry                               prednosta Mestského úradu v Nitre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
Dňa 1.11.2018 vstúpil do platnosti zákon č. 289/2018 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 448/2008   
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Touto novelou sa vylúčila povinnosť 
poskytovateľa vrátiť rodičovi zaplatenú úhradu za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa (pôvodne detské jasle) za čas neprítomnosti dieťaťa v zariadení. 
 
Pri poskytovaní sociálnych služieb všeobecne platí, že prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť 
úhradu za sociálnu službu za odborné, obslužné a ďalšie činnosti spojené s jej poskytovaním. Ak však 
nie je prítomný v zariadení a táto služba mu nie je poskytovaná, nie je možné požadovať úhradu za 
takúto činnosť. Po ostatnej novele zákona o sociálnych službách však uvedené neplatí v prípade 
sociálnej služby, ktorú upravuje §32b zákona o sociálnych službách. Za sociálnu službu poskytovanú 
v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa platí aj počas jeho neprítomnosti dieťaťa 
v zariadení, okrem poplatku za stravovanie. 
 
Výška poplatku za poskytnutie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokov veku sa 
navrhuje upraviť na rovnú sumu 280,- € mesačne (momentálna platba predstavuje sumu 279,84 € za 
mesiac), 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. Úhrada je rozdelená zvlášť za odborné a zvlášť za obslužné činnosti.  
 
Vzhľadom na zákonnú zmenu platenia úhrady aj počas neprítomnosti dieťaťa navrhujeme vo VZN 
upraviť prípady, kedy rodič nemá povinnosť 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.    

 

Stanovisko Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia 
Komisia MZ pre sociálne veci, bývanie a podporu verejného zdravia prerokovala predložený materiál 
na svojom zasadnutí dňa 15.01.2019 a odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní 
Dodatku č. 5 k VZN č. 4/2014 o sociálnych službách v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4. 
 
Stanovisko Mestskej rady  
Mestská rada v Nitre prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 15.01.2019 a odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre uzniesť sa na vydaní Dodatku č. 5 k VZN č. 4/2014 o sociálnych 
službách v znení dodatkov č. 1, 2, 3 a 4. 
 
  


