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Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky,  

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 20/2020  

o úhradách za poskytovanie sociálnej služby  

v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa  

v znení neskorších VZN 
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Príloha k materiálu č. Z94/2022  

 

Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 

1.1. Východisko:  

§32b zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) 

§72 ods. 2 zákona o sociálnych službách 

VZN mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení VZN č. 2/2021 a VZN č. 14/2021 

 

1.2. Dôvodová správa a stručný súhrn informácií: 

V nadväznosti na navrhované zvýšenie platieb zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa v 

materskej škole s účinnosťou od 01.01.2023 o 10 €/mesiac (na sumu 40 €) a zvýšenie platieb 

zákonného zástupcu za celodennú stravu dieťaťa v materskej škole zo sumy 1,74 € na sumu 

2,20 Eur, ako aj v záujme zjednotenia výšky úhrad rodičov, resp. zákonných zástupcov, 

navrhuje sa upraviť výšku úhrady za poskytovanú sociálnu službu za deti staršie ako tri roky, 

ktoré v súlade so zákonom o sociálnych službách ďalej navštevujú zariadenie – detské jasle na 

sumu 40 € mesačne a určiť celodennú stravnú jednotku v sume 2,20 € (z toho 0,45 € raňajky a 

desiata, 1,10 € obed,  0,35 € olovrant a príspevok 0,30 € na úhradu režijných nákladov), čo bude 

v plnom rozsahu zodpovedať výške úhrad, ktoré uhrádzajú rodičia detí v materskej škole. 

Navrhované zmeny výšky platieb aj v tomto prípade bezpochyby súvisia so stúpajúcimi 

prevádzkovými a mzdovými potrebami, pri príspevkoch na nákup potravín s rastúcimi cenami 

potravín. Pretrvávajúci je nárast energetických nákladov, súvisiaci s energetickou krízou 

a významne sa prejavujú aj dopady rastúcej inflácie o 15-20%. Drahší je nákup materiálu, 

detských hračiek a iných pomôcok slúžiacich na zabezpečenie poskytovania tejto sociálnej 

služby. Navýšením platieb zákonných zástupcov sa zabezpečí poskytovanie sociálnej služby 

v minimálne rovnakej kvalite, ako tomu bolo doposiaľ. 

1.3. Dopad na rozpočet a obyvateľov mesta: 

Návrh nariadenia je v súlade s predloženým návrhom rozpočtu  mesta na rok 2023. 

 

1.4. Iné náležitosti, alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:   

Alternatívy a varianty riešenia nenavrhujeme. 

 

1.5. Splnomocňujúca norma, jej číslo a označenie: 

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

živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

1.6. Stanovisko právneho referátu k súladu návrhu všeobecne záväzného nariadenia s 

právnym poriadkom Slovenskej republiky: 

Návrh VZN je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.  



 

Malacky, 15.12.2022 

 

 

Príloha k materiálu č. Z94/2022 

 

 

Zhrnutie a návrh uznesenia 

II. Návrh uznesenia 

 

 

2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Malackách 

 

1) berie na vedomie 

dôvodovú správu k mat. Z94/2022 „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za 

poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

v znení neskorších VZN“, 

 

 

2)   schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie 

mesta Malacky č. 20/2020 o úhradách za poskytovanie sociálnej služby v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v znení neskorších VZN.  

 


