
   

 
 

Materiál na rokovanie                                                                             Materiál č.: ........../2015/5 

5. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

5. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2015 zo dňa                  

28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 7/2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom 

v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov 

sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda  

 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2015-ös évi …….. számú általános  érvényű rendeletére, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/ 7.  sz. (2014. április 8.) 

Dunaszerdahely Város által az anyagi szükséghelyzetben nyújtandó egyszeri támogatás, az 

egyszeri szociális támogatás és további pénzügyi támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárás 

menetéről és feltételeiről szóló általános érvényű rendelete 
 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta    

Beterjeszti: 

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

Kidolgozta: 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat:           

          A/ sa uznieslo 

 

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda              

č. ......../2015 zo dňa  28. apríla 2015, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda                  

č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, 

jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných 

príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda  

 
  

 

Apríl 2015 

2015 április 



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

zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ......../2015 zo dňa 28. apríla 

2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej 

dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších 

finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda  

 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014              

o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, 

jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci 

mestom Dunajská Streda sa mení  a dopĺňa nasledovne: 

1. Zrušuje sa článok VI.  

 

II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta.  

  

 

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

 

               JUDr. Zoltán Hájos                                                        

                                              primátor mesta 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa ............ 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 10.04.2015. 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa ................ 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .................. 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

Všeobecne záväzné nariadenie, ktoré za predpokladu splnenia stanovených podmienok 

umožňovalo poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci z rozpočtu mesta Dunajská Streda 

matkám-prvorodičkám, bolo prijaté v roku 2007.  

Podmienkou na vyplatenie jednorazových dávok bolo finančné krytie v podprograme 

sociálnej sféry. Po vyčerpaní týchto finančných prostriedkov sa ďalšie žiadosti na vyplatenie 

jednorazovej finančnej pomoci už považujú za bezpredmetné. Z uvedeného dôvodu 

navrhujeme predmetný článok zrušiť. 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 

25. marca 2015 predmetný návrh prerokovala a odporúča uzniesť sa na VZN. 

Mestská rada odporúča Mestskému zastupiteľstvu  Dunajská Streda uzniesť sa na VZN. 

 

 

 

 

 


