
   
 

Materiál na rokovanie                                                                Materiál č.: ........../2018/25 

25. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

25. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 
Všeobecne záväzné nariadenie  č. ......../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa 

upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby 

v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2018/…… sz. (2018.02.20.) általános érvényű rendeletére, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/6.  sz. (2014. április 8.) általános 

érvényű rendelete az Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a 

szolgáltatások költségtérítésének módjáról és mértékéről. 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta    

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka  

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a kultúry  

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda po prerokovaní 

predmetu návrhu  

Határozati javaslat:  

 

sa uznieslo  

 

na Všeobecne záväznom nariadení č. .../2018 zo dňa 20.  

februára 2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne 

nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa upravuje 

poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované 

sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
 

                                                                       

 

 

 

 

                                                                       Február 2018 

2018 február 



Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 396/1990 Zb.                    

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona NR SR                  

č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.                                       

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto   

 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ........../2018 zo dňa 20. februára 2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa 

upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby 

v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 
 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2014 zo dňa 8. apríla 2014,        

ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby 

v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa mení 

a dopĺňa nasledovne: 

 
1. V Článku IV. odsek 4 písmeno h), i), k) a l) znie: 

„h) sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,“ 

„i) sumu úhrady za sociálnu službu po uplatnení § 73 odsek 1 až 10 a spôsob jej určenia, 

podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie“ 

„k) podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu“ 

 

2. V Článku IV. odsek 4 sa dopĺňa o písmeno l), ktoré znie: 

„l) sumu nezaplatenej úhrady za sociálnu službu podľa § 73 odsek 14.“ 

 

3. V Článku IV. odsek 8 sa dopĺňa o písmeno d), ktoré znie: 

„d) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu 

ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v 

zdravotníckom zariadení.“ 

 

4. V Článku XII. sa za odsek 8 vkladá odsek 9, ktorý znie: 

 

„9. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu ku 

dňu jej splatnosti podľa svojho príjmu a majetku podľa osobitného zákona.“
1, 2)

  

 

 
II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho zverejnenia 

na úradnej tabuli mesta.  
 

1) zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

2) zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

 

V Dunajskej Strede, .......................... 

 

               JUDr. Zoltán Hájos                                                        

                                                                                                                 primátor mesta 



Dôvodová správa 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č…../2018, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta č. 6/2014 zo dňa 8.4.2014, ktorým sa upravuje 

poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre 

seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa predkladá z dôvodu prijatia 

novelizácie zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá 

nadobudla účinnosť 1.1.2018 (zákon č. 331/2017 Z.z.). Tieto zmeny je potrebné 

premietnuť do navrhovaného znenia VZN, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych 

služieb a úhrada za poskytované sociálne služby. 

 

Návrh prerokovala Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva 

Dunajská Streda a odporúča uzniesť sa na VZN.  

Návrh prerokovala Mestská rada Dunajská Streda a odporúča uzniesť sa na VZN. 

 

 

 
 
 
 
 
 


