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Dôvodová správa
Služba – zabezpečovanie a poskytovanie opatery a výchovy dieťaťa v mestských detských
jasliach, je súčasťou sociálnej politiky mesta na podporu rodičovstva, predovšetkým pre občanov
mesta Žiar nad Hronom. Služba - zabezpečovanie a poskytovanie opatery a výchovy dieťaťa
v mestských detských jasliach nepatrí medzi sociálne služby zadefinované v zákone č. 448/2008
o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Cieľovou skupinou pre túto službu sú rodičia
detí, ktorí sa vracajú na trh práce ako obyvatelia nášho mesta, ktorí svojim statusom nie sú zaradení
do skupiny obyvateľov sociálne ohrozených na základe svojho veku či zdravotného stavu.
V zmysle súčasne platnej legislatívy, na prevádzku a personálne zabezpečenie takéhoto typu
zariadenia, nedostáva samospráva žiadnu formu dotácie či príspevkov zo strany štátu. Je teda na
rozhodnutí samotnej obce či mesta, či takéto zariadenie bude alebo nebude prevádzkovať a akou
spoluúčasťou zaťaží rodičov detí v rámci platby za pobyt dieťaťa v zariadení.
Prevádzka mestských detských jaslí je v súčasnej dobe finančne zabezpečovaná z mestského
rozpočtu vo výške 90% z celkových nákladov na MDJ.
Výpočet nákladovej a príjmovej časti MDJ za r. 2012:
Mzdy v r. 2012 - 68 461,00€
Nájom v r. 2012 - 14 000,00 €
Ostané náklady –všeob. mat. drogéria, plienky, int. vybavenie - údržba... - 2 932,00 €
Výdavky spolu : = 85 393,00 €
Príjem spolu – platby za pobyt detí v DJ: = 7 500,00€
Náklady mesta na pobyt dieťaťa/mesiac: = 433,00€
Súčasná platba rodiča za dieťa/mesiac (pri plnej dochádzke/mesiac): =46,47€+strava 23,80€
Percentuálna spoluúčasť rodiča za pobyt dieťaťa/mesiac: = 10%
Pozn:
Výpočet nákladov mesta ZH na 1dieťa/1mesiac ( očistený od poplatku rodiča):
Ročné náklady = 85393,-€ : 12 mesiacov = 7116,00€ : 15 detí = 474,00 € - (7500,00€ :15 detí =
500,00€ : 12 mesiacov = 41,00€) – 41,00€ = 433,-€
Vzhľadom na skutočnosť, že podľa zákona o rodičovskom príspevku, má každý rodič
dieťaťa do 3. roku veku dieťaťa nárok na poberanie príspevku na zabezpečenie starostlivosti o dieťa
vo výške 194,70€,maximálne do výšky 230,00€ / suma 230,00€ v prípade vyššej platby za
zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené/ a to aj v prípade, keď sa rodič vráti do zamestnania a je
nútený zveriť dieťa do opatery druhej osobe alebo zariadeniu určenému na opateru dieťaťa. Tento
príspevok má zamestnaným rodičom slúžiť predovšetkým na zabezpečenie opatery dieťaťa pri
návrate rodiča do zamestnania. Máme za to, že účelom tejto štátnej dávky je jej použitie aj na
pokrytie výdavkov spojených s denným pobytom dieťaťa práve pre zariadenia typu detských jaslí.
Platitelia – rodičia, ako už bolo uvedené vyššie, sa t.č. podieľajú na nákladovosti MDJ 10%
spoluúčasťou. Po navrhovanom navýšení poplatkov, by táto spoluúčasť rodiča predstavovala 37%tnú spoluúčasť. Je veľmi dôležité podotknúť na skutočnosť, že toto zvýšenie nezaťaží disponibilný
príjem rodiny – z hlavného zamestnania rodiča.
Aj napriek nášmu navrhovanému zvýšeniu platieb za pobyt dieťaťa v MDJ neprekračuje táto
platba čiastku rodičovského príspevku. Dokonca, pre deti s TP v meste Žiar nad Hronom, je platba
za MDJ nižšia ako štátny príspevok a rodičom dieťaťa ešte určité financie – z tohto príspevku
zostanú k dispozícii.

Návrh nových - navýšených platieb za pobyt dieťaťa/mesiac v MDJ: pre rok 2013:
Mesačný poplatok za dieťa/mesiac: =130,00 € /110,00€rež.pop.+20,00€ ošetr.popl +strava
dieťa s TP v ZH
+10,00€jednoraz.záp.popl.
Mesačný poplatok za dieťa/mesiac: =230,00 € /110,00€rež.pop.+20,00€ ošetr.popl +strava
dieťa bez TP v ZH
+10,00€jednoraz.záp.popl.
Predpokladané
náklady pre r.2013
87 715,00€


Predpokladaný
príjem r.2013
23 400,00€

Predpokladaná
dotácia DJ mestom
64 315,00€ /357,00€
na dieťa/

Predpokladaný
rozdiel v príjmoch
+13 578,00€
/+75,00€ na dieťa/

údaje sú plánované a prepočítané na plný počet detí a dní

Navrhovaná % spoluúčasť rodiča za dieťa/mesiac, na nákladovosti MDJ, by predstavovala
v r. 2013 37%.

Pozn.:
SKLADBA A POPIS SÚČASNÝCH POPLATKOV ZA DIEŤAV MDJ v roku 2012:
mesačný paušálny poplatok 33,19 € - pre dieťa s TP na území mesta ZH
mesačný paušálny poplatok 182,57€- pre dieťa, ktoré nemá TP na území mesta ZH
poplatok za stravovanie
1,19€ / deň/dieťa
ošetrovací poplatok
0,664€/deň/dieťa
zápisný jednorazový poplatok 6,64€ - 1 x pri zápise dieťaťa do jaslí

-

.

Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje výšku poplatkov MDJ od 1.1.2013 nasledovne:
Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca má evidovaný trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, v čiastke:
Režijný poplatok:
Ošetrovací poplatok:
Zápisný poplatok:
Stravné:

110,-€ mesačne
1,-€ za každý deň pobytu dieťaťa v MDJ
10€ - jednorazovo pri nástupe dieťaťa do MDJ
podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne
materskej školy
Pre dieťa, ktorého zákonný zástupca nemá evidovaný trvalý pobyt v Žiari nad Hronom, v čiastke :
Režijný poplatok:
Ošetrovací poplatok:
Zápisný poplatok:
Stravné:

210,-€ mesačne
1,-€ za každý deň pobytu dieťaťa v MDJ
10,-€ jednorazovo pri nástupe dieťaťa do MDJ
podľa platných právnych noriem a výšky stravnej jednotky školskej jedálne
materskej školy

