MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 1/2016 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

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 16.2.2016.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 2.2.2016 .
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 17.2.2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. apríla 2016.

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. 1/2016 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 úhradu za starostlivosť o dieťa v detských jasliach na
čiastočnú úhradu výdavkov detských jaslí mesačne za jedno dieťa 250,00 €.
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

