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Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm .g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 32b a 
§ 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 
vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o úhradách za 
poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (ďalej len nariadenie).

I.
Úvodné ustanovenia

§'

1. Toto nariadenie určuje sumu úhrady za sociálnu službu v zariadení starostlivosti o deti do 
troch rokov veku dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, spôsob jej 
určenia a platenia (ďalej tiež ako Zariadenie).

2. V Zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a 
pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič 
alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej 
škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s 
návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť '(ďalej len prijímateľ).

3. Spôsob, druh a dĺžku poskytovanej starostlivosti, náležitosti žiadosti o poskytovanie 
sociálnej služby, práva a povinnosti poskytovateľa a prijímateľa sociálnej služby a iné 
podstatné náležitosti súvisiace s poskytovaní sociálnej služby upravuje Prevádzkový 
poriadok Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

4. Mesto Banská Bystrica ako poskytovateľ sociálnej služby (ďalej len poskytovateľ) 
poskytuje sociálnu službu na základe Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa uzatvorenej pred poskytovaním sociálnej 
služby s prijímateľom1 2

1 § 32b) zák.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
2 § 74 zák.č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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II.

Úhrada za sociálnu službu poskytovanú v zariadení starostlivosť o deti do troch rokov veku
dieťaťa

§2

Výška úhrady za poskytované sociálne služby v Zariadení:

Odborné činnosti

• Bežné úkony starostlivosti o dieťa
• Výchova

4,00 €

4,00 €
Obslužné činnosti

• Stravovanie 2,80 €

raňajky desiata obed olovrant
0,55 € 0,25 € 1,50 € 0,50 €

• Vecné plnenie spojené s
poskytovaním ambulantnej sociálnej 
služby v spoločných priestoroch 3,60 €

Denná úhrada /1 deň 14,40 €

2. Výška úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti poskytované v Zariadení sa 
v kalendárnom mesiaci určuje ako 22 násobok dennej úhrady.

3. Prijímateľ neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti okrem vecného plnenia 
spojeného s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch a 
ďalších činností v čase neprítomnosti dieťaťa, ak voľné miesto nie je na prechodný čas 
obsadené iným dieťaťom a ak sa prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby v Zmluve 
nedohodnú inak. 4

4. V prípade neprítomnosti dieťaťa, ktoré trvá dlhšie ako 5 pracovných dní prijímateľ 
uhrádza poplatok vo výške 80 % z celkovej úhrady za poskytované sociálne služby 
určenej ods. 1 a 2 tohto ustanovenia.
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III.
Spôsob úhrady za poskytnuté sociálne služby 

§3

1. Prijímateľ je povinný platiť mesačnú úhradu za sociálnu službu vždy do 25.dňa 
príslušného kalendárneho mesiaca:

• do pokladne Zariadenia alebo
• bezhotovostne na účet zariadenia uvedený v Zmluve

2. Poskytovateľ je povinný vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca informovať prijímateľa 
o skutočnej výške úhrady za sociálnu službu podľa rozsahu poskytnutej sociálnej služby 
a príslušného počtu dní jej poskytovania v predchádzajúcom kalendárnom mesiaci.

3. Poskytovateľ do 30. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca podľa skutočnej dochádzky 
dieťaťa do Zariadenia vedenej dennej v evidencii Zariadenia, časť úhrady vráti 
prijímateľovi alebo ju započíta k úhrade v nasledujúcom kalendárnom mesiaci.

IV.
Spoločné a záverečné ustanovenia.

§4

1. Platné a účinné Dohody o poskytovaní starostlivosti pre dieťa a o úhradách za služby 
v MsDJ, Tr. SNP 15, Banská Bystrica sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia 
budú posudzovať v zmysle tohto nariadenia.

2. Zrušuje sa:

a) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2011 o úhradách za služby 
poskytované v mestských detských jasliach schválené uznesením č. 30/2011 zo dňa 
29.03.2011,

b) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2013, ktorým sa mení 
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 1/2011 o úhradách 
za služby poskytované v mestských detských jasliach schválené uznesením č. 
812/2013 zo dňa 12.02.2013.
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3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o úhradách za poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením 
Č.1065./2018 zo dňa 24.04.2018 a nadobúda účinnosť dňom 01.06.2018.

MESTSKÝ ĎRAi)
uaNSKÁ bystrica

-3. máj 2018
Vyvesené dňa'.---- ------ -
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