
 

 

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
 

  

  

 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 9. 2. 2023 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  

  

 
Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania a 

úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa – návrh na zmeny  
 

 

Predkladá: 

Mgr. Michal Drengubiak 

zástupca primátora  

Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo 

v Rožňave 

 

 

p r e r o k o v a l o 

 

návrh na zmeny Všeobecne záväzného nariadenia 

o podmienkach poskytovania a úhradách za 

sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa a 

 

 

u z n á š a   s a 

 

na zmenách Všeobecne záväzného nariadenia 

o podmienkach poskytovania a úhradách za 

sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa v § 3 ods. 4 a 6, 

 

u k l a d á 

 

úplné znenie VZN uverejniť na úradnej tabuli 

a webovom sídle mesta 

 

Z: zástupca primátora 

T: do 25. 2. 2023     

 

Prerokované : 

 

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 

dňa 23. 1. 2023 

V komisii finančnej, podnikateľskej a správy 

mestského majetku dňa 26. 1. 2023 

 

 

 

 

Vypracoval: 

Mgr. Juraj Halyák    
 

 

Materiál obsahuje: 

Dôvodovú správu 

VZN o podmienkach poskytovania 

a úhradách za sociálne služby v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa s vyznačením navrhovaných zmien 
 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa k materiálu: 
 

VZN o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – návrh   
 

Legislatívne východiská: § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

Prijaté uznesenia MZ 

a ich realizácia: 

------------------ 

Hospodársky a finančný 

dopad na rozpočet 

mesta: 

Príjmy:  4.200 € ročne, pri súčasnom počte detí (5) 

              12.600 € ročne pri naplnenej kapacite zariadenia (15      

               detí) 

               (zvýšenie o približne 11,5 %)     

 

Nároky na pracovné 

miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.    

Súlad návrhu na 

uznesenie s právnymi 

predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom č. 245/2008   

Z. z. 

 

  

 V § 3 VZN o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je určená výška úhrad za celodennú stravu pre deti  

v zariadení. Pri určení stravnej jednotky sa vychádzalo z vtedy platnej hodnoty celodennej stravy 

v zmysle prílohy č. 1 VZN mesta Rožňava o zabezpečení stravovania v zariadení školského 

stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Keďže sa toto VZN mení, je potrebné zmeniť aj 

VZN  o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do 

troch rokov veku dieťaťa.  

V návrhu už nie je uvedená konkrétna suma, ale odkazuje sa na VZN, v ktorom je stanovená 

hodnota celodennej stravy pre deti MŠ a jej splatnosť. Pre zjednodušenie predpisu platieb a úhrad, 

sa navrhuje  splatnosť režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov po uplynutí mesiaca 

podľa počtu dní, za ktoré bola strava poskytnutá.     
 

   celková hodnota  finančné náklady režijné náklady 

   celodennej stravy  na nákup potravín na výrobu, výdaj jedál a nápojov 

      (uhrádza sa ŠJ)  (uhrádza sa mestu) 

V súčasnosti:    3,14 €   1,54 €   1,60 €  

Po zmene VZN:    3,50 €   1,90 €   1,60 € 

 
  Komisia: Termín 

zasadnutia 

Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 23. 1. 2023 Odporúča schváliť. 

Ochrany verejného poriadku:   

Kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky:   

Vzdelávania a mládeže:    

Výstavby, územného plánovania, životného 

prostredia a mestských komunikácií: 

  

Finančná, podnikateľská a správy mestského 

majetku: 

26. 1. 2023 Odporúča schváliť. 

 

Športu:   



 

 

vypúšťa sa           dopĺňa sa  

 

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe ustanovenia §6 ods. 1 a § 4 ods. 3 zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona    

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 

živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v y d á v a   toto 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania a úhradách 

za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa  

 

 

Čl. I.  
ÚVODNÉ USTANOVENIE  

 

§1 

Predmet úpravy  

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky 

poskytovania sociálnych služieb v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 

dieťaťa (ďalej len „zariadenie“), a o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne 

služby.  

 

§2 

Poskytovanie sociálnej služby v zariadení  

 

1. Sociálna služba sa poskytuje na podporu zosúladenia rodinného života 

a pracovného života, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do 

osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu:    

a. pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, 

b. pripravuje na trh práce alebo 

c. vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo  

d. vykonáva zárobkovú činnosť. 

2. V zariadení sa poskytujú služby v pracovných dňoch ambulantnou formou pre deti 

od jedného roka do troch rokov, najdlhšie do 31. augusta bezprostredne 

nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.  

3. V zariadení sa poskytujú:  

a. bežné úkony starostlivosti o dieťa,  

b. stravovanie,  

c. výchova.  

4. Sociálna služba sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby.   

5. Prevádzka zariadenia je upravená v prevádzkovom poriadku.  
 

 

§2 

Prijímanie detí do zariadenia  

 

1. Do zariadenia sa prijímajú deti na základe žiadosti zákonného zástupcu podľa 

nasledovných kritérií a poradia:  

1.1. osamelý zákonný zástupca, ktorý má spolu s dieťaťom trvalý pobyt 

v meste 

1.2. zákonní zástupcovia, ktorí majú spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste  

1.3. zákonní zástupcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste, no aspoň jeden 

z nich má výkon práce v meste (pod výkonom práce sa rozumie závislá 

činnosť, SZČO, podnikanie) 

1.4. rodič/rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste ani pracovný pomer 

v meste a ani nepodnikajú na území mesta.  



 

 

2. V prípade, že zákonný zástupca zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, 

ochranu obyvateľov mesta môže byť dieťa prijaté prednostne na základe rozhodnutia 

primátora mesta na odporúčanie vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky 

Mestského úradu Rožňava (ďalej len „odbor sociálnych vecí a bytovej politiky“).    

3. Žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia vedie odbor sociálnych vecí a bytovej politiky. 

Zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť evidenčný list dieťaťa a lekárske 

potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, z ktorého bude zrejmé, že dieťa je možné 

umiestniť v kolektíve. Žiadosti sú zaradené do poradovníka podľa kritérií v ods. 1 

a podľa dátumu podania žiadosti.  

4. V prípade, ak dieťa do zariadenia nenastúpi na dohodnutý termín alebo zákonný 

zástupca už nemá záujem o umiestnenie, bude dieťa z poradovníka vyradené.    

5. Deti sa do zariadenia prijímajú priebežne počas celého roka až do naplnenia kapacity.  

 

§3 

Výška úhrad a spôsob platenia za sociálne služby    

 

1. Výška úhrady za starostlivosť o dieťa v zariadení je mesačne 320 €. V prípade 

umiestnenia súrodencov za druhé dieťa  je poplatok vo výške 25 % poplatku za 

prvé dieťa. 

2. Úhrada za starostlivosť sa platí v plnej výške i v prípade neprítomnosti dieťaťa 

v zariadení.    

3. Zákonný zástupca neplatí úhradu za sociálne služby v prípade prerušenia 

prevádzky v zariadení zo strany poskytovateľa na čas dlhší ako jeden mesiac.   

4. Stravovanie predstavuje celodenné podanie stravy – desiatu, obed, olovrant. 

Stravná jednotka na 1 deň je 3,30 €. Celková hodnota celodennej stravy pozostáva 

z finančných nákladov na nákup potravín a režijných nákladov na výrobu a výdaj 

jedál a nápojov. Jej výška je určená v prílohe č. 1 VZN mesta Rožňava 

o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta (deti MŠ).   

5. Úhrada za stravovanie sa neplatí za dni, kedy dieťa nebolo prítomné v zariadení.     

6. 5. Splatnosť úhrad za starostlivosť a stravovanie je do 25. dňa v mesiaci 

bezhotovostne na účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu, 

splatnosť úhrady nákladov na nákup potravín je určená vo VZN mesta Rožňava 

o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta, splatnosť úhrady režijných nákladov je do 25. dňa po uplynutí 

mesiaca podľa počtu dní, za ktoré bola strava poskytnutá a to  bezhotovostne na 

účet mesta alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu.  

 

 

§4 

Skončenie poskytovania starostlivosti v zariadení    

 

1. Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení sa skončí:  

a. 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku 

dieťaťa 

b. ak zákonný zástupca neplní svoje povinnosti a to najmä ak nezaplatil 

úhradu za starostlivosť o dieťa v zariadení minimálne dva mesiace,  

c. opakovane závažne porušuje prevádzkový poriadok zariadenia,  

d. dieťa sa neadaptuje na prostredie v zariadení,  

e. starostlivosť v zariadení sa nemôže poskytovať dieťaťu zo zdravotných 

dôvodov,  

f. dohodou, ak zákonný zástupca písomne požiada o ukončenie starostlivosti 

o dieťa.  

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na ďalšie práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tomto všeobecne záväznom 

nariadení, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 

neskorších predpisov.  

2. Na tomto  nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave dňa 30. 6. 2022 

uznesením č. ... /2022. 

3. Na zmene tohto VZN v § 3 ods. 4 a 6 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 

dňa 9. 2. 2023 uznesením  č. .../2023. 

 

 

 

 

 

                    Michal Domik   

                        primátor 

 


