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Obecné zastupiteľstvo obce Rabča v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 26, 1) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a v zmysle zákona č.347/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o 

príspevku na starostlivosť o dieťa a v zmysle zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a  t o t o: 
 



VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

                                        č. 7/2021 

o poskytovaní starostlivosti a úhradách za poskytovanú starostlivosť a stravné 

v zariadení detských jaslí obce Rabča pre deti od jedného do troch rokov veku 

dieťaťa. 
 

           Čl. I 

Účel všeobecne záväzného nariadenia 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa schvaľuje výška úhrady za poskytovanú 

starostlivosť a stravné pre deti od jedného do troch rokov v zariadení detských jaslí obce 

Rabča. 

 

Čl. II 

Základné pojmy 

 

(1) Detské jasle je účelové zariadenie, v ktorom je zabezpečená komplexná starostlivosť 

pre deti od 1 do 3 rokov života. V detských jasliach je poskytovaná odborná 

starostlivosť vplývajúca na psychický a fyzický vývoj dieťaťa.  

(2) Žiadateľ o prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí je rodič alebo zákonný 

zástupca.  

(3) Starostlivosť poskytovaná v detských jasliach je cieľavedomá a plánovitá, zameraná 

na rozvíjanie vedomosti, zručnosti a návykov dieťaťa zohľadňujúca jeho individuálne 

a vekové potreby. Cieľom je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej 

možnej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravý telesný a duševný vývoj.  

 

Čl. III 

Podmienky poskytovania starostlivosti 

 

(1) Detské jasle obce Rabča zabezpečujú starostlivosť pre dieťa od dovŕšenia 1 roka veku 

do 3 rokov veku v zariadení Detských jaslí obce Rabča na adrese ul. Školská 438, 

02944 Rabča.  

(2) V zariadení detských jaslí je možné poskytovať starostlivosť o dieťa, ktoré dovŕšilo 3 

roky veku maximálne však do 31.08. príslušného kalendárneho roka, t.j. do doby 

nástupu do materskej školy.  

(3) Starostlivosť v zariadení detských jaslí sa prednostne poskytuje dieťaťu, ktorého 

rodičia alebo zákonní zástupcovia vykonávajú zárobkovú činnosť alebo študujú na 

strednej, vysokej škole dennou formou štúdia.  

(4) Starostlivosť v zariadení detských jaslí sa prednostne poskytuje dieťaťu, ktoré má 

spolu s rodičom alebo zákonným zástupcom trvalý pobyt v obci Rabča.  

(5) V prípade voľnej kapacity v zariadení detských jasieľ je možné poskytnúť 

starostlivosť dieťaťu, ktoré má spolu s rodičom alebo zákonným zástupcom trvalý 

pobyt mimo obce Rabča.  



(6) Žiadateľ (rodič alebo zákonný zástupca) nesmie mať ku dňu podania žiadosti o prijatie 

dieťaťa do detských jaslí žiadne nesplatené záväzky voči obci Rabča a voči 

organizáciám zriadenými alebo založenými obcou Rabča. 

(7) Podmienkou prijatia dieťaťa do zariadenia detských jaslí je podanie písomnej žiadosti 

o prijatie dieťaťa do zariadenia detských jaslí obce Rabča (viď. príloha č.1 VZN 

č.7/2021: Záväzná prihláška dieťaťa do zariadenia detských jaslí obce Rabča). 

Tlačivá sú dostupné na webe a podateľni obce Rabča. Vyplnenú žiadosť môže 

žiadateľ odovzdať osobne na podateľni obce Rabča alebo ju môže zaslať poštou na 

adresu obce Rabča alebo v elektronickej podobe na email: podatelna@rabca.sk 

v priebehu celého kalendárneho roka.  

(8) Obec Rabča v lehote 30 kalendárnych dní od doručenia žiadosti písomne oboznámi 

žiadateľa so stanoviskom vo veci prijatia dieťaťa do zariadenia detských jaslí.  

(9) V prípade, ak dieťa do zariadenia detských jaslí nemôže nastúpiť, tak žiadateľ je 

povinný túto skutočnosť ihneď písomne alebo elektronický oznámiť v podateľni obce 

Rabča.  

 

Čl. IV 

Služby poskytované v detských jasliach 

 

(1) V zariadení detských jaslí sa poskytujú nasledovné služby:  

Odborné činnosti: 

a) Podpora rozvoj samostatnosti dieťaťa vo všetkých oblastiach života,  

b) Sociálne návyky ako je včlenenie dieťaťa do spoločnosti, osvojenie si hygienických 

návykov, 

c) Stravovacie návyky,  

d) Rozvoj myslenia,  

e) Podpora kreativity a motoriky,  

f) Podpora fyzickej aktivity,  

Obslužné činnosti:  

a) Stravovanie 

b) Upratovanie, pranie a žehlenie bielizne pre vlastné zariadenie  

c) Údržba zariadenia 

Ďalšie činnosti:  

a) Zabezpečenie skrinky pre dieťa počas pobytu v detských jasliach pre vlastné odevy,  

b) Poskytnutie posteľnej bielizne pre deti počas odpoludňajšieho spánku,  

(2) Poskytovanie starostlivosti v zariadení detských jaslí je denné v pracovné dni 

(pondelok – piatok) od 6:30 hod do 16:30 hod 

mailto:podatelna@rabca.sk


(3) Stravovacia prevádzka zabezpečuje stravovacie služby prostredníctvom Školskej 

jedálne ZŠ s MŠ obce Rabča. Všetky podávané jedlá zodpovedajú normám podľa veku 

dieťaťa.  

(4) Základnými kontraindikáciami pre poskytovanie starostlivosti dieťaťu v zariadení 

detských jaslí je zdravotný stav dieťaťa, ktorý si vyžaduje domácu starostlivosť resp. 

starostlivosť v zdravotnom zariadení.  

 

Čl. V 

Výška príspevku od štátu 

 

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. 

 

Čl. VI 

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. 

(2) Stravné obsahuje podávanie jedla 3 x denne (desiata, obed a olovrant) v celkovej 

výške 1,54 €: 

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

od 1 roka do 3 rokov veku s trvalým pobytom v obci Rabča je vo výške paušálneho 

poplatku 280,00 € na mesiac/dieťa a stravné vo výške 1,54 € 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 obce Rabča je vo výške 

paušálneho poplatku 280,00 € na mesiac/dieťa a stravné vo výške 1,54 € 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 obci Rabča je vo výške paušálneho poplatku 90,00 € na mesiac/dieťa a 

stravné vo výške 1,54 € 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 obce Rabča, je vo výške paušálneho poplatku 140,00 € na 

mesiac/dieťa a stravné vo výške 1,54 € na deň/dieťa.  

(7) Spôsob úhrady: 

 - bezhotovostne na účet obce Rabča,  



- v pokladni obce Rabča 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.“  

 

Čl. VII 

Ukončenie poskytovania starostlivosti v zariadení detských jaslí 

 

Poskytovanie starostlivosti o dieťa v zariadení detských jaslí sa ukončí ak:  

(1) Rodič alebo zákonný zástupca sám písomne požiada o ukončenie poskytovania 

starostlivosti dieťaťu v zariadení detských jaslí.  

(2) Dieťa nie je schopné adaptovať sa v zariadení detských jaslí zo zdravotných dôvodov 

alebo iných závažných dôvodov.  

(3) Ak rodič alebo zákonný zástupca opakovane neplní povinnosti stanovené 

prevádzkovým poriadkom detských jaslí.  

(4) Ak rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje detské jasle, 2x po sebe 

v stanovenej lehote neuhradí stanovený poplatok za starostlivosť a stravné za príslušný 

kalendárny mesiac. Každá pohľadávka bude zo strany obce Rabča uplatňovaná 

v zmysle platných právnych predpisov.   

 

Čl. VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Rabča dňa 12.11.2021 

2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 03.12.2021 

 

 

V Rabči dňa 18.11.2021 

                                                                                            

 

                                                                                             Ing. Július Piták 

starosta obce Rabča, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 VZN č.7/2021: 

 

 

 

Záväzná prihláška dieťaťa do zariadenia detských jaslí 

obce Rabča 

 
Žiadateľ – zákonný zástupca/matka  

Meno a priezvisko/titul, tel.číslo: .................................................................................................  

Trvalý pobyt :................................................................................................................................  

Dátum narodenia : ..........................................Rodné číslo : ........................................................ 

MD*/RD* (predpokladaný nástup do zamestnania) .................................................................... 

 

Žiadateľ – zákonný zástupca/otec  

Meno a priezvisko/titul, tel.číslo: .................................................................................................  

Trvalý pobyt :................................................................................................................................  

Dátum narodenia : ..........................................Rodné číslo : ........................................................  

MD*/RD* (predpokladaný nástup do zamestnania) ....................................................................  

 

Údaje o dieťati  

Meno a priezvisko : .....................................................................................................................  

Dátum narodenia: ............................................Rodné číslo : ......................................................  

Trvalý pobyt : ..............................................................................................................................  

 

Termín nástupu a zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, do ktorého má  

byť dieťa umiestnené: .............................................. 

 

V ..................dňa: ...............................  

 
Spracovanie osobných údajov žiadateľa (dotknutá osoba) Spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely zaevidovania 

a vybavenia Vašej žiadosti je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na základe právneho základu, ktorým je zákon č. 

448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Údaje budú uchovávané po dobu, ktorú stanovuje zákon 

o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba má právo od 

prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak 

spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu 

príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu.  
Vysvetlivky:  
*MD – materská dovolenka 
*RD – rodičovský príspevok 

 


