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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. ....../2015
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

schvaľuje
1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o poskytovaní starostlivosti
a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských
jaslí

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia upravuje podmienky poskytovania
starostlivosti v zariadeniach detských jaslí, výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť
a stravné v zariadeniach detských jaslí.
Prevádzka zariadení detských jaslí je financovaná z rozpočtu mesta schváleného Mestským
zastupiteľstvom v Žiline. Príjmy a výdavky sú zahrnuté v rozpočte mesta.
Mesto Žilina prevádzkuje 2 zariadenia detských jaslí, ktoré poskytujú starostlivosť deťom
od 1 roka veku do 3 rokov veku, maximálne však do 31.08. príslušného kalendárneho roka
(do doby nástupu do materskej školy).
Starostlivosť v zariadeniach detských jaslí sa prednostne poskytuje dieťaťu, ktorého
rodičia/zákonní zástupcovia vykonávajú zárobkovú činnosť alebo študujú na strednej, vysokej
škole (dennou formou štúdia).
V jednotlivých článkoch sú špecifikované podmienky poskytovania starostlivosti, služby
ktoré sú poskytované v zariadeniach detských jaslí. V predkladanom návrhu všeobecne
záväzného nariadenia je stanovená výška úhrady za poskytovanie starostlivosti, stravné ako aj
spôsob úhrady. V návrhu sú vymedzené dôvody ukončenia poskytovania starostlivosti
v zariadeniach detských jaslí.
Hlavným cieľom predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina
o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné
v zariadeniach detských jaslí je pomôcť mladým rodinám, rodinám, matkám pri uplatnení sa
na trhu práce, pri zosúladení pracovného a rodinného života.
Navrhované poplatky za poskytovanú starostlivosť v zariadeniach detských jaslí budú mať
pre mesto pozitívny dopad na rozpočet a to v príjmovej časti.

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, vydáva toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA ŽILINA
č. ...../......
o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach
detských jaslí
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenie
Článok 1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania starostlivosti
v zariadeniach detských jaslí, ktorých zriaďovateľom je mesto Žilina, výšku a spôsob úhrad
za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina sú nasledovné zariadenia detských jaslí:
a) Detské jasle, ul. Veľká Okružná č. 82
b) Detské jasle, ul. Puškinova č. 14

- kapacita zariadenia 50 detí, z toho 1
trieda (počet detí 15) zameraná na zdravotnú
indikáciu - poruchy zraku detí,
- kapacita zariadenia 55 detí.

Celková kapacita zariadení detských jaslí:

105 miest.

DRUHÁ ČASŤ
Základné pojmy
Článok 2
1. Detské jasle - účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre
deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach detských jaslí je poskytovaná odborná
starostlivosť vplývajúca na zdravý psychický a fyzický vývoj dieťaťa.
2. Starostlivosť - poskytovaná deťom v zariadeniach detských jaslí, je cieľavedomá
a plánovitá, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov dieťaťa zohľadňujúca
jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom poskytovanej starostlivosti v detských jasliach
je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej možnej miere uspokojovať ich
potreby stimulujúce zdravý telesný a duševný vývoj.
3. Žiadateľ o prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí - rodič/zákonný zástupca.
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TRETIA ČASŤ
Článok 3
Podmienky poskytovania starostlivosti v zariadeniach detských jaslí
1. Detské jasle zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku do 3 rokov veku.
V zariadení Detských jaslí, ul. Veľká Okružná č. 82, je poskytovaná starostlivosť aj pre
deti so zdravotnou indikáciou – očnou, na základe posudku odborného lekára (očného).
Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné cvičenia)
zosúladené s výchovnou činnosťou detských sestier a režimom dňa detí v jasliach.
2. V zariadeniach detských jaslí je možné poskytovať starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕšilo 3
roky veku, maximálne však do 31.08. príslušného kalendárneho roka (do doby nástupu do
materskej školy).
3. Starostlivosť v zariadeniach detských jaslí sa poskytuje dieťaťu, ktorého rodičia/zákonní
zástupcovia vykonávajú zárobkovú činnosť, alebo študujú na strednej, vysokej škole
(dennou formou štúdia).
4. Starostlivosť v zariadeniach detských jaslí sa prednostne poskytuje dieťaťu, ktoré má spolu
s rodičom/zákonným zástupcom trvalý pobyt v meste Žilina.
5. V prípade voľnej kapacity v zariadeniach detských jaslí je možné poskytnúť starostlivosť
dieťaťu, ktoré má spolu s rodičom/zákonným zástupcom trvalý pobyt mimo mesta Žilina.
6. Podmienkou pre prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí je podanie písomnej „Žiadosti
o prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí.“ Tlačivá žiadosti sú dostupné v Klientskom
centre Mestského úradu v Žiline (ďalej len „KC MsÚ“) a na webovej stránke mesta Žilina.
Vyplnenú žiadosť môže žiadateľ odovzdať osobne do KC MsÚ, resp. do podateľne úradu,
tiež zaslať poštou alebo v elektronickej podobe v priebehu celého kalendárneho roka.
7. Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a zdravotný, v lehote do 30 kalendárnych dní od
doručenia žiadosti na MsÚ písomne oboznámi žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia
dieťaťa do zariadenia detských jaslí.
8. Žiadateľ osobne doručí písomné „Oznámenie“ vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia
detských jaslí, vedúcej zariadenia detských jaslí, v čo najkratšom čase, ktorá žiadateľovi
poskytne podrobné informácie ohľadom nástupu dieťaťa do zariadenia detských jaslí.
9. V prípade, ak dieťa do zariadenia detských jaslí nemôže nastúpiť, žiadateľ je povinný túto
skutočnosť ihneď písomne alebo elektronicky oznámiť vedúcej zariadenia detských jaslí,
prípadne na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a zdravotný.
Článok 4
Služby poskytované v detských jasliach
1. V zariadeniach detských jaslí sa poskytujú nasledovné služby:
a) odborné činnosti
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zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné) cvičenia zosúladené s výchovnou činnosťou
detských sestier a režimom dňa detí v jasliach, v zariadení - Detské jasle, V. Okružná č.
82,
podpora a rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života,
sociálne návyky (včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti), osvojenie si hygienických
návykov,
stravovacie návyky,
rozvoj myslenia,
podpora kreativity a motoriky,
podpora fyzickej aktivity,

b) obslužné činnosti
- stravovanie,
- upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne pre vlastné zariadenie,
c) ďalšie činnosti
- zabezpečenie skrinky pre dieťa počas pobytu v detských jasliach pre vlastné odevy,
- poskytovanie posteľnej bielizne pre deti počas odpoludňajšieho spánku.
2. Poskytovanie starostlivosti v zariadeniach detských jaslí je denne (v pracovné dni):
pondelok - piatok, v čase od 6,00 hod. do 16,30 hod.
3. Stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovacie služby spojené s výrobou, podávaním jedál
a nápojov zodpovedajúce normám podľa veku dieťaťu.
4. Základnými kontraindikáciami pre poskytovanie starostlivosti dieťaťu v zariadeniach
detských jaslí :
- zdravotný stav dieťaťa, ktorý si vyžaduje domácu starostlivosť, resp. starostlivosť
v zdravotníckom zariadení.
Článok 5
Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti, stravné v zariadeniach detských jaslí
a spôsob úhrady
1. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti dieťaťu v zariadení detských jaslí a stravné
v detských jasliach
Paušálny
poplatok
Stravné

230,00 € / mesiac
1,50 € / denne

2. Paušálny poplatok vo výške 230,00 € 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, v znení neskorších predpisov.
3. Stravné obsahuje podávanie jedla 3 x denne v celkovej výške 1,50 €
- desiata 0,35 €
- obed
0,80 €
- olovrant 0,35 €
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4. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti dieťaťu a stravné v zariadeniach detských jaslí,
ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje zariadenie detských jaslí maximálne však do 31.8.
príslušného kalendárneho roka (do doby nástupu do materskej školy), s trvalým pobytom
v meste Žilina
Paušálny
poplatok
Stravné

90,00 € / mesiac
1,50 € / denne

5. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti dieťaťu a stravné v zariadeniach detských
jaslí, ktoré dovŕšilo 3 roky a ďalej navštevuje zariadenie detských jaslí maximálne však do
31.08. príslušného kalendárneho roka (do doby nástupu do materskej školy) s trvalým
pobytom mimo mesta Žilina
Paušálny
poplatok
Stravné

230,00 € / mesiac
1,50 € / denne

6. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti dieťaťu v zariadení detských jaslí a stravné
v zariadeniach detských jaslí počas adaptácie (2 - 4 týždne).
Paušálny
poplatok
Stravné

115,00 € / mesiac
1,50 € / denne *

*Počas adaptácie dieťaťa v zariadení detských jaslí bude stravné hradené na základe
poskytnutej stravy (prepočítané).
7. Spôsob úhrady:
- bezhotovostne na účet mesta,
- v pokladni Mestského úradu v Žiline v pracovných dňoch, počas úradných hodín,
- v zariadení detských jaslí - v hotovosti (príjmový pokladničný doklad).
Splatnosť úhrady za poskytovanú starostlivosť dieťaťu a stravné v zariadeniach detských
jaslí bude vždy do 28. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.
Článok 6
Ukončenie poskytovania starostlivosti v zariadeniach detských jaslí
Poskytovanie starostlivosti o dieťa v zariadení detských jaslí sa ukončí ak:
- rodič/zákonný zástupca sám písomne požiada o ukončenie poskytovania starostlivosti
dieťaťu v zariadení detských jaslí,
- dieťa nie je schopné adaptovať sa v zariadení zo zdravotných dôvodov, resp. iných
závažných dôvodov,
- ak rodič/zákonný zástupca opakovane neplní povinnosti stanovené prevádzkovým
poriadkom zariadenia detských jaslí,
- ak rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje zariadenie detských jaslí 2 x po
sebe v stanovenej lehote neuhradí stanovený poplatok za starostlivosť v zariadení
detských jaslí a stravné za príslušný mesiac. Každá pohľadávka bude zo strany mesta
uplatňovaná v zmysle platných právnych predpisov.
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Článok 7
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. 8/2011 o rozsahu
a poskytovaní starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť
v detských jasliach zo dňa 19.07.2011.
Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta Žilina.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline
dňa .... .
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta
a nadobúda účinnosť dňom ......... .

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina

5

