
   

Materiál na rokovanie                                                                Materiál č.: ........../2016/15 

15. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

15. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Informácia o príprave uzavretia Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby 

medzi mestom Dunajská Streda a neziskovou organizáciou Opatríme Vás n.o., so sídlom 

Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 50001868. 

 

Tájékoztatás a  Dunaszerdahely Város és a közhasznú szervezet Opatríme Vás n.o. (székhely 

Privigye, Hviezdoslav u. 3, azonosítószám: 50001868) között a gondozószolgálat területén 

megkötendő együttműködési szerződés előkészületeiről. 

 

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

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

kultúry 

Felelős: 

                                 

 

 

Návrh na uznesenie:   Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

                                 

A/ berie na vedomie 

uzavretie Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby 

medzi mestom Dunajská Streda a neziskovou organizáciou 

Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 

Prievidza, IČO: 50001868 s účinnosťou od 01.11.2016 do 

30.04.2018. 

 

B/ schvaľuje  

poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda neziskovej organizácii Opatríme Vás n.o., so sídlom 



Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 50001868, za 1 hod. 

poskytnutej sociálnej služby vo výške rozdielu medzi sumou 

0,90 eur a sumou úhrady, ktorú je povinný platiť prijímateľ 

opatrovateľskej služby mestu Dunajská Streda a to počas 

platnosti Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Október 2016 

2016 október 



Dôvodová správa 

 

 

Nezisková organizácia Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 

Prievidza, IČO: 50001868 (ďalej len „nezisková organizácia“) sa obrátila na Mesto Dunajská 

Streda s návrhom  na spoluprácu na úseku poskytovania opatrovateľskej služby. 

Nezisková organizácia je prijímateľom nenávratného finančného príspevku 

z Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby. Cieľom národného projektu Podpora 

opatrovateľskej služby (ďalej len „projekt“) je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za 

účelom predchádzania umiestňovania prijímateľov sociálnych služieb do pobytových 

zariadení sociálnych služieb. 

Nezisková organizácie v rámci uvedeného projektu ponúka mestu Dunajská Streda 

spoluprácu, v rámci ktorej by prevzala opatrovateľky v rozsahu 24,5 pracovného úväzku s 

tým, že mesto Dunajská Streda bude poskytovať neziskovej organizácii počas platnosti 

zmluvného vzťahu  finančný príspevok za 1 hod. poskytnutej sociálnej služby vo výške 

rozdielu medzi sumou 0,90 € eur a sumou úhrady, ktorú je povinný platiť prijímateľ 

opatrovateľskej služby mestu Dunajská Streda (t.č. rozdiel činí 0,30 eur/hod.).  

Mesto Dunajská Streda t.č. poskytuje opatrovateľskú službu terénnou formou (v 

domácom prostredí) 39 odkázaným osobám. Za tým účelom zamestnáva celkom 33 

opatrovateľov, 

z toho 13 opatrovateľov na plný pracovný úväzok, 2 opatrovateľov na 90 % úväzok, 5 

opatrovateľov na 80 % úväzok, 1 opatrovateľa na 70 % úväzok, 7 opatrovateľov na 60 % 

úväzok, 1 opatrovateľa na 55 % úväzok, 2 opatrovateľov na 50 % úväzok, 1 opatrovateľa na 

40 % úväzok, 1 opatrovateľa na 30 % úväzok. Z uvedených opatrovateľov by n.o. 

momentálne mohla zamestnať 14 opatrovateľov, z nich 13 na plný, jeden na polovičný 

úväzok. 

 

Pracovná zmluva medzi mestom Dunajská Streda ako zamestnávateľom a 

opatrovateľkami ako zamestnancami sa uzatvára opakovane vždy  na dobu určitú, najdlhšie 

na 1 kalendárny rok tak, aby bol pracovný pomer skončený 31. decembra. Taktiež aj zmluva 

o poskytnutí opatrovateľskej služby s prijímateľmi opatrovateľskej služby sa uzatvára za 

rovnakých podmienok. 

 

Mesto Dunajská Streda na základe uvedenej spolupráce za 18 mesiacov s vynaložením 

cca. 11 000 € usporí cca. 88 000 €.  

 


