Mesto Dunajská Streda na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 396/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ......../2016 zo dňa 16. februára
2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2010 zo dňa
23.2.2010 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované sociálne služby v zariadení Centra sociálnej starostlivosti
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda:
I.
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2010 zo dňa 23.2.2010 o rozsahu
a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne
služby v zariadení Centra sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská
Streda v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2011 a Všeobecne záväzného nariadenia
č. 5/2013 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Článok VI. odsek 6 znie:
„Starostlivosť o dieťa v detských jasliach sa zabezpečuje za úhradu. Podmienkou prijatia
dieťaťa do detských jaslí je najmä zárobková činnosť zákonného zástupcu dieťaťa, ktorá
zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti a ktorému vznikol nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa. Vo
výnimočných prípadoch, ak je voľná kapacita detských jaslí, nevyžaduje sa splnenie podmienok
podľa predchádzajúcej vety. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prispievať okrem stravy
podľa čl. III odsek 3 písm. a), aj na čiastočnú úhradu výdavkov detských jasieľ na starostlivosť
o dieťa mesačne za jedno dieťa 250 €.
2. Článok VI. sa dopĺňa o nový odsek 8 a odsek 9, ktorý znie:
„8. Poplatok za pobyt dieťaťa v detských jasliach sa neplatí počas dní, v ktorých dieťa
nenavštevovalo detské jasle z dôvodu:
a) prerušenia prevádzky detských jaslí
b) choroby potvrdenej detským lekárom, trvajúcej dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich
pracovných dní.
9. V mesiacoch, ktorých nastali prípady uvedené v odseku 8. sa úhrada za starostlivosť o dieťa
na 1 deň určuje v sume 11,90 €.

II.
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2016.
V Dunajskej Strede, 16. februára 2016

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Dôvodová správa
V Centre sociálnej starostlivosti sa poskytujú okrem iného sociálne služby na podporu rodiny
s deťmi, a to poskytovanie služieb v detských jasliach.
Detské jasle (ďalej len DJ) zabezpečujú komplexnú starostlivosť o deti vo veku od 12 mesiacov
do 3 rokov veku dieťaťa, maximálne však do 31.8. príslušného kalendárneho roka, do doby
nástupu dieťaťa do materskej školy. Do DJ sa prijímajú najmä deti s trvalým pobytom v meste
Dunajská Streda, v prípade voľnej kapacity možno prijať aj dieťa s trvalým pobytom
mimo mesta Dunajská Streda.
Podmienkou prijatia dieťaťa do DJ je najmä zárobková činnosť zákonného zástupcu dieťaťa,
ktorá zakladá nárok na zdaňovaný príjem zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej
zárobkovej činnosti a ktorému vznikol nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa. Vo
výnimočných prípadoch, ak je voľná kapacita detských jaslí, nevyžaduje sa splnenie podmienok
uvedených podmienok.
Štát poskytuje príspevok rodičom alebo zákonnému zástupcovi dieťaťa a úhradu za
starostlivosť o dieťa. Nárok si môže uplatniť rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má
trvalý pobyt na území SR, vykonáva zárobkovú činnosť, alebo študuje a zabezpečuje
starostlivosť o dieťa do veku 3 rokov pomocou poskytovateľa (fyzickej alebo právnickej osoby
na túto činnosť určenej) na území SR. Zákonní zástupcovia detí sú prijímateľmi príspevku na
starostlivosť o dieťa, čo je od 1. januára 2016 vo výške do 280 eur.
Príspevok zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným
zabezpečením zariadenia pre deti do troch rokov veku navrhujeme zvýšiť na 250 € / 1 dieťa na
1 mesiac, k tomu príspevok na stravovanie.
V cene je zahrnuté:
- ošetrovateľská starostlivosť,
- kompletné oblečenie pre deti,
- posteľná bielizeň, pyžamo, podbradníky, uteráky pre deti, plienky,
- hygienické potreby – toaletný papier, mydlo, papierové vreckovky.
Príspevok na jedlo, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov je pre deti do 3 rokov stanovený vo výške 1,50
€ / 1 dieťa na deň.
Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 27.
januára 2016 predmetný návrh prerokovala a odporúča schváliť.
Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda uzniesť sa na VZN.
Vypracovala: Mgr. Alica Miklósová, vedúca oddelenia sociálnych vecí

