Mesto Sečovce
Bod č. 6 : VZN -jasle
Predkladateľ: MVDr. Jozef Gamrát -primátor
Spracovateľ: RNDr. Vladimír Švec- školský úrad
Na zastupiteľstvo dňa: 23.02.2018
Prerokované: na komisii finančnej, sociálnej ,kultúty...

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
z II. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 23.02.2018
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach

na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky
v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona č. 331/2017 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

A/ uznáša sa
na Všeobecnom záväznom nariadení o poskytovaní sociálnej služby na podporu zosúladenia
rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku
dieťaťa a o úhradách za poskytovanú službu v predloženom návrhu

B/ ukladá
Mestskému úradu vyhlásiť VZN v súlade s § 6, ods. 8 Zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
Termín: do 15.3.2018

Dôvodová správa:
Po nadobudnutí účinnosti novely zákona 448/2008 o sociálnych službách vznikla potreba zosúladenia
doteraz platného VZN č. 1/2012 s týmto právnym predpisom. Oproti VZN č.1/2012 sú v
predkladanom VZN nasledovné zmeny:
-v detských jasliach sa v zmysle vyššie citovaného zákona poskytuje sociálna služba formou
starostlivosti o deti zamestnaných, resp. študujúcich rodičov
- v §2 je výklad pojmov v zmysle zákona 448/2008
- služba sa poskytuje najdlhšie do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení 3 rokov veku
dieťaťa
- výška úhrady za služby je 85€ za dieťa a mesiac v prípade, že rodičia majú trvalý pobyt na území
mesta (namiesto doteraz platných 80€ za tzv. ošetrovné + 3€ za čistiace prostriedky)
- rodičia s trvalým pobytom mimo mesta uhrádzajú 165€ (doteraz 160€ + 3€)
- navýšenie úhrady o 2€ vyplynulo z návrhu komisie sociálnych vecí a ochrany verejného poriadku

