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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č. ...... /2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina č. ....../2016, ktorým sa mení 

a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti 

a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

     Zákonom č. 347/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku 

na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“), ktorý je účinný 

od 01.01.2016.  

     V súlade s § 5 ods. 1  písm. a) a § 10 ods. 2 zákona o príspevku na starostlivosť štát 

prispieva rodičovi/zákonnému zástupcovi na úhradu výdavkov vynaložených 

na starostlivosť o dieťa v zariadení sumou najviac vo výške 280,00 €/mesačne, ak je táto 

mesačná úhrada dohodnutá medzi rodičom/zákonným zástupcom a poskytovateľom. 

     Na základe novely zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa sa mení a dopĺňa  

všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o poskytovaní starostlivosti a úhradách 

za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí.  

     V predkladanom materiáli sú navrhované zmeny týkajúce sa výšky úhrady 

za poskytovanú starostlivosť dieťaťu v zariadeniach detských jaslí.  

    V článku 5 „Výška úhrady za poskytovanie  starostlivosti, stravné v zariadeniach 

detských jaslí a spôsob úhrady“ sa jednotlivé odseky nahrádzajú novým znením.  

Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu vo veku od 

1 roka do 3 rokov veku sa mení z paušálneho poplatku 230,00 € na mesiac/dieťa na 

paušálny poplatok 280,00 € na mesiac/dieťa. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v 

zariadení detských jaslí dieťaťu, 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 v meste Žilina je vo výške paušálneho poplatku 

90,00 € na mesiac/dieťa. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských 

jaslí dieťaťu, 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 je vo výške paušálneho poplatku 140,00 € na 

mesiac/dieťa. 

     V článku 3 odsekoch 7 a 9 sa nahrádza odbor sociálny a zdravotný znením „vecne 

príslušný odbor“. 

     Navrhované poplatky za poskytovanú starostlivosť  v zariadeniach detských jaslí budú 

mať pre mesto pozitívny dopad na rozpočet v príjmovej časti. 

     Materiál bol prerokovaný v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej Mestského 

zastupiteľstva v Žiline, v Komisii finančnej Mestského zastupiteľstva v Žiline a Mestskej 

rade v Žiline, ktoré ho odporúčajú Mestskému zastupiteľstvu v Žiline prerokovať 

a schváliť.  
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Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, vydáva tento  
 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina  

č. ......./2016,  

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 

o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné 

v zariadeniach detských jaslí 
 

 

 

Článok 1 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015 o rozsahu a poskytovaní starostlivosti a úhradách 

za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských jaslí sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 
 

1. V článku 3 sa v odseku 7 text „odbor sociálny a zdravotný“ nahrádza novým textom, 

ktorý znie: 

 „ vecne príslušný odbor“ 

 

2. V článku 3 sa v odseku 8 na konci vety vkladá nová veta, ktorá znie: 

„Pri nástupe dieťaťa do zariadenia detských jaslí, mesto Žilina zriaďovateľ zariadenia  

poskytujúceho starostlivosť dieťaťu uzatvorí s rodičom/zákonným zástupcom dieťaťa 

písomnú dohodu v súlade s § 5 ods. 1 písm. a)  a § 10 ods. 2 zák. č. 561/2008 Z. z. 

o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení  niektorých zákonov.“ 

 

3. V článku 3 sa v odseku 9 text „odbor sociálny a zdravotný“ nahrádza novým textom, 

ktorý znie: 

„ vecne príslušný odbor“ 

 

4. Článok 5 sa nahrádza novým textom, ktorý znie: 

 

„Článok 5 

 

Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti, stravné v zariadeniach detských jaslí 

a spôsob úhrady 

 

1. Paušálny poplatok vo výške 280,00 € 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 

s účinnosťou od 01.01.2016.   

 

2. Stravné obsahuje podávanie jedla 3 x denne v celkovej výške 1,50 €: 

- desiata - 0,35 € 
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- obed - 0,80 € 

- olovrant - 0,35 € 

 

3. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu vo veku 

od 1 roka do 3 rokov veku s trvalým pobytom v meste Žilina je vo výške paušálneho 

poplatku 280,00 € na mesiac/dieťa a stravné  vo výške 1,50 € na deň/dieťa. 

 

4. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu vo veku 

od 1 roka do 3 rokov veku s trvalým pobytom mimo mesta Žilina je vo výške 

paušálneho poplatku 280,00 € na mesiac/dieťa a stravné  vo výške 1,50 € na deň/dieťa. 

 

5. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu, 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 v meste Žilina je vo výške paušálneho poplatku 90,00 € na mesiac/dieťa 

a stravné vo výške 1,50 € na deň/dieťa.    

 

6. Výška úhrady za poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí dieťaťu, 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 je vo výške paušálneho poplatku 140,00 € na mesiac/dieťa 

a stravné vo výške 1,50 € na deň/dieťa.    

 

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.“ 

 

 

 

5. Ostatné ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2015 o poskytovaní 

starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné v zariadeniach detských 

jaslí ostávajú nezmenené. 

 

Článok 2 

Záverečné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline 

dňa....... 2016. 

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.05.2016  

                                                                

 

 

 

                              Ing. Igor Choma 

               primátor mesta Žilina 


