
Zápisnica 
zo zasadnutia Komisie pre sociálne veci a rodinu pri MsZ v Žiari nad Hronom 

 
 
miesto konania: malá zasadačka MsÚ Žiar nad Hronom 
čas konania: 30.01.2019 
predseda komisie: Mgr. G. Hajdoniová 
tajomníčka: Ing. M. Minárová,  
prítomní: podľa prezenčnej listiny 
ospravedlnení: Ing. Mária Biesová 
Prizvaní, hostia: Ing. J. Miškovič – prednosta MsÚ, Bc. M. Šimegová- referent pre MDJ a SPO  
 
Navrhovaný program: 
1. Otvorenie 
 
2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, ktoré sa bude konať 07.03.2019: 

k bodu č. 4. a 5. 

3. Diskusia 

4. Záver 
 

Bod č.1. Otvorenie 
Zasadnutie otvorila a viedla p. Mgr. G. Hajdoniová, predsedkyňa komisie. Prítomných členov 
komisie oboznámila s programom rokovania komisie. Konštatovala, že počet prítomných 
členov komisie je  (3), komisia je – nie je uznášaniaschopná. Predsedkyňa SK požiadala 
prítomných o prípadné doplnenie, resp. úpravu predloženého programu. 
O slovo sa neprihlásil nikto a všetci súhlasili s navrhnutým programom. 
 
Bod č. 2. Oboznámenie sa s materiálom predkladaným na najbližšie MsZ, v bode č.4. a 5. , 
ktoré sa má konať 07.03. 2019: 
 
a/ K predloženému návrhu - VZN o výške úhrady za zariadenie starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 o sociálnych službách, sa 
v diskusii prerokovalo nasledovné: 
 
Všetci zúčastnení boli Ing. Minárovou informovaní, že predložený návrh úpravy poplatku za 
MDJ bol predložený a oddiskutovaný na pravidelnom zasadnutí vedenia mesta. 
Prednosta MsÚ Ing. J. Miškovič prezentoval názor vedenia, ktoré je stotožnené s možnosťou 
navýšenia mesačného poplatku najmä ak je „štátom“ poskytovaný finančný príspevok, ktorý 
má rodičom detí pomáhať vysporiadať sa s takýmto výdavkom akým poplatok za jasle je. 
Ďalej prezentoval aj svoj názor, že jasle sú určené pre mladšie deti, ktoré nemajú rodičia 
vracajúci sa do práce, kde inde umiestniť. Tiež je toho názoru, že dieťa, ktoré má osvojené 
nevyhnutné návyky pre pobyt v predškolskom zariadení a spĺňa určitý vek, by malo byť 
prednostne umiestnené v materskej škôlke, aby sa zabezpečilo akési prúdenie detí 
v detských jasliach a aby sa priebežne a plynule jasle využívali najmä pre mladšie deti (vo 
veku do 2,5-3 roku života). 
Ďalej Bc. M. Šimegová uviedla, že predkladaný návrh prináša zmenu štruktúry poplatku – 
v zmysle poslednej novely z. č. 448/2018 v znení neskorších predpisov ako aj návrh na 
zvýšenie poplatku za SoSl za pobyt dieťaťa z pôvodných 110,00€ na 200,00€/mesiac/dieťa. 
 
V diskusii poslankyne – Mgr. Hajdoniová, Mgr. Líšková, p. S. Šeševičková – sa zaujímali 

o doterajšie prevádzkové  náklady na prevádzku MDJ.  

Odp. – Prehľad prevádzkových nákladov im bol predložený (viď príloha).  

Ďalej sa zaujímali o termín, kedy bola predchádzajúca úprava poplatku prevedená. 



Odp. – posledná zmena poplatku sa uskutočnila v r. 2012.  

Všetky zúčastnené poslankyne sa aktívne zaujímali o možnosti poberania štátnych 

príspevkov, ktoré rodičia môžu prijímať pri starostlivosti o dieťa. Poukazovali najmä na 

skutočnosť, že všetky náklady na domácnosti sa tak isto zvyšujú a nebolo by žiaduce, aby sa 

poplatky za MDJ dotkli príjmov zo závislej činnosti mladých rodín.  

Odp. – každá oprávnená osoba – napr. rodič dieťaťa, dostáva od štátu pomoc vo forme buď 

rodičovského príspevku, ktorý je vo výške 220,70€ alebo príspevok na starostlivosť o dieťa 

až do výšky 280,00€. Tento príspevok pomáha rodičom pokrývať výšku poplatku za sociálnu 

službu, ktorú mu my, ako zriaďovateľ sociálnej služby, ponúkame. 

Na návrh predsedkyne SK, zabezpečí VO OSoO, odprezentovanie dôvodov zmeny poplatku 
v MDJ aj pred verejnosťou a to cez dostupné mediálne prostriedky – príspevok do mestskej 
televízie ATV, článok do Mestských novín, samozrejmosťou je aj vystavenie predkladaného 
materiálu na MsZ na  úradnej tabuli a webovskej stránke mesta, v zmysle platnej legislatívy. 
Zároveň bol p. prednosta MsÚ Ing. Miškovič spolu s VO OSoO Ing. Minárovou požiadaný, 
aby zvolal za jeho účasti prac. stretnutie riaditeľky MŠ Mgr. M. Šimkovej, VO OSoO Ing. 
Minárovej, vedúcej MDJ Mgr. Janekovej a prerokoval s dotknutými stranami plynulý prechod 
zaučených detí starších ako 2,5 roka do MŠ – tak ako to bolo v minulosti. Ponechávaním 
starších detí – 2,5 roka a viac v MDJ, a ktoré už majú osvojené zručnosti – najmä pýtanie sa 
na WC, samostatné jedenie lyžicou, sa týmito deťmi zaberá kapacita zariadenia MDJ pre 
mladšie deti – 2,5 roka a menej, ktoré nemôžu byť umiestnené do predškolského zariadenia 
a rodičia sa chcú vrátiť do pracovného pomeru a mali by záujem využiť soc. sl. MDJ. Pokiaľ 
toto nebude možné zabezpečiť – zo strany MŠ, vznikajúci pretlak žiadostí do MDJ bude mať 
za následok tlak na zriaďovateľa rozšíriť existujúce kapacity miest v MDJ. Vzhľadom na 
financovanie tejto soc. služby výlučne cez rozpočet mesta (neexistuje žiadna iná št. dotácia), 
bude zabezpečenie tejto služby vysoko nákladové – investície na  priestorové a personálne 
zabezpečenie by spadli  výlučne do nákladov mesta, podružne v určitom pomere na plecia 
rodičov detí. Čo je v porovnaní s poplatkami rodičov za predškolské zariadenie 
neporovnateľne vyššie. 
V závere diskusie bolo jednohlasne prezentované kladné odporúčanie členov komisie na 
predloženie návrhu na najbližšie MsZ a odporúčanie pre poslanecký zbor, aby uznesením 
MsZ materiál poslanecký zbor vzal schválil. 
 
Soc. komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 1/2019: 
 
Uznesenie č. 1/2019 
Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok, Mestskému zastupiteľstvu v 
Žiari nad Hronom schváliť materiál - VZN o výške úhrady za zariadenie starostlivosti o deti 
do troch rokov veku dieťaťa, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2017 o sociálnych službách 
Hlasovanie: 
Za: 3  hlasov 
Proti:0 hlasov 
Zdržal sa: 0  hlasov 
Uznesenie č. 1/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 
 
b/ K predloženému návrhu VZN o poskytovaní fin. príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnej ochrany detí a kurately sa v diskusii prerokovalo nasledovné: 

Poslankyne SK sa zaujímali o nové definovania jednotlivých legislatívnych zmien 
predmetného zákona vo vzťahu ku samospráve. Boli im predložené – vo forme predloženého 
materiálu na najbližšie MsZ – ruší sa povinnosť obciam tvoriť tzv. úspory pre uľahčenie 
osamostatnenia sa a nahrádza sa povinnosťou obce vyplatiť odchádzajúcemu mladému 



dospelému príspevok na osamostatnenie sa po splnení zákonných podmienok, vo výške 
30% z príspevku, ktorý mu vznikol v detskom centre. O forme  a spôsobe má právo 
rozhodnúť obec. 

V závere diskusie bolo jednohlasne prezentované kladné odporúčanie členov komisie na 
predloženie návrhu na najbližšie MsZ a odporúčanie pre poslanecký zbor, aby uznesením 
MsZ materiál poslanecký zbor schválil. 
 
Soc. komisia odporúča prijať nasledovné uznesenie č. 2/2019: 
 
Uznesenie č. 2/2019 
Sociálna komisia odporúča, po zapracovaní pripomienok, Mestskému zastupiteľstvu v 
Žiari nad Hronom schváliť materiál – VZN o poskytovaní finančných príspevkov na 
vykonávanie opatrení sociálnej ochrany detí a kurately 
 
Hlasovanie: 
Za: 3  hlasov 
Proti:0 hlasov 
Zdržal sa: 0  hlasov 
Uznesenie č. 2/2019 bolo jednomyseľne prijaté. 
 
Bod č. 3. Diskusia – do všeobecnej diskusie sa nikto neprihlásil. 
 
Bod č.4. Záver 
 
Predsedkyňa komisie p. Mgr. G. Hajdoniová, v mene celej komisie vyjadrila stotožnenie sa 
s pripraveným materiálom, poďakovala pracovníkom MsÚ za vypracovaný materiál –
a vyjadrila vieru, že poslanci pri MsZ predložený materiál schvália. 
 
Následne predsedkyňa sociálnej komisie poďakovala  prítomným za účasť a zasadnutie 
sociálnej komisie ukončila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


