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Cenové opatrenie primátora

Zmena úhrad za sluzby poskytované v mestskych detskych jasiiach

V zmysle Vseobecne závázného nariadenia Mesta Banská Bystrica c. 01/2011 o úhradách za sluzby
poskytované v mestskych detskych jasiiach, Casf Tretia § 4, primátor mesta je oprávneny cenovym

opatrenim

zvysit úhrady stanovené tymto VZN v závislosti na legislptívne zmeny a v závislosti

od

pnemerného medzirocného rastu spotrebiterskych cien vykázanycii statistickym úradom za kalendárny rok
ktory predchádza príslusnému kalendárnemu roku.

Zákonom c. 347/2015 Z.z. z 11. novembra 2015, ktorym sa mení a dopíña zákon c. 561/2008 Z z o
pnspevkn na starosti ivosf o diet'a a o zmene a doplnení niektorych zákonom v znení neskorsích predpisov sa
s ucinnostbu od 1.1.2016 mení vyska príspevku starosti¡vosti o diet'a - za kalendárny mesiac v sume úhrady
za poskytovanu starosthvosf o diet'a dohodnutej medzi poskytovatel'om a opravnenou osobou naiviac
v sume 280 eur / mesacne.

V súvislosti s

touto

legislatívnou zmenou primátor Mesta Banská Bystrica, Jan NOSKO stanovuie

nasledovné úhrady za starosti ivosf v mestskych detskych jasiiach :

Vyska úhrady za sta rostí ivosf o diet'a v MsDJ pocas adaptácie (2-4 tyzdne ).
PaiiSalny pop latok

140.00 €

Stravné

2.80 € / denne x 22 násobok dennej sadzby

Piatbaspolu :

201,60 6

VySka úhrüdy za staiostlivosf o diet'a v MsDJ po adaptiícii do dovfScnia 3 tokov diet'aí'a
PauSálny poplatok
Dopíatok za sinivovanie dtet'afa
Plaibaspolu :

280.00 £

1.00 & denne \ 22 násobok dennej sadzby
302.00 e

\'yika úhrady m starastlivosl' o diet'a , ktoré dovfSilo 3 roky a nad'alej navStevuje MsDJ tnaximálne do 31.08. prísltóného knlend-Hndi»
roka , do doby nástupu do materskej Skoly s trvalyni pobytom v Meste Banská Bystrica
PauSálny poplalok
Slravnc
Plalba spoln :

PauSáíny popiatok

Doplalok za slravovanie diet'at'a
Plalba spolu

prismuieno knlend.nndio

140,00 f

2.80 €/denne \ 22 násobok dennej sadzby
201,60 €

I 280,00 É
.001-/denne x 22 násobok dennej sadzby
302,00 €

Uvedené úhrady za sluzby poskytované v mestskych detskych jasiiach nadobúdajú úcinnosf dñom 1.

jtinuaia zUlo.

Jan

primátor mest

