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SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 14/7/2016                                      Dunajská Streda, 3.10.2016 
 

 
UZNESENIE 

zo 14. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 27. septembra 2016 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede  

 

 

k bodu č. 21. Návrh na zriadenie rozpočtovej organizácie Centrum sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda. 

 

 

Uznesenie 

č. 314/2016/14 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

zrušenie Centrum sociálnej starostlivosti bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda dňom 31.12.2016 

 

B/ z r i a ď u j e  

rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda  

Názov:   Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda 

Sídlo:     Komenského ulica 359/33, 929 01 Dunajská Streda 

Právna forma:  rozpočtová organizácia 

Predmet činnosti:  Centrum sociálnej starostlivosti sa zriaďuje na plnenie úloh 

mesta Dunajská Streda na úseku sociálnej starostlivosti:   

1. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa - terénna   

2. poskytovanie služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného 

života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle) – 

ambulantná 

3. poskytovanie sociálnej služby v dennom centre – ambulantná  

4. poskytovanie sociálnej služby v jedálni – ambulantná a terénna 

5. poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári - ambulantná 

Deň vzniku: 1. januára 2017 
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Štatutárny orgán: riaditeľ  

Vecné a finančné vymedzenie majetku ktorý je rozpočtovej organizácii zverený do 

správy: 

Nehnuteľný majetok v k.ú. Dunajská Streda, obec Dunajská Streda: 

dom s.č. 359/33  na pozemku parc. reg. „C“ č. 101/2 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 101/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera  

857 m
2
, vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 101/10, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera  2309 m
2
, vedený na LV č. 3251 

dom s.č. 825   na pozemku parc. reg. „C“ č. 2521/22 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 2521/22, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, 

výmera  577 m
2
 vedený na LV č. 3251 

pozemok parc. reg. „C“ č. 2521/1, druh pozemku: ostatné plochy, výmera  1187 m
2
 

vedený na LV č. 3251 

podľa účtovnej evidencie : 

hmotný a nehmotný investičný majetok (bez nehnuteľností) v hodnote 1 530,29  eur 

nehnuteľný hmotný investičný majetok (budova) v hodnote 166 707,85  eur 

pozemky v hodnote 24 551,40  eur 

drobný hmotný a nehmotný majetok v hodnote  513,93 eur 

Doba, na ktorú sa rozpočtová organizácia zriaďuje: 

Rozpočtová organizácia Centrum sociálnej starostlivosti sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

C/ s c h v a ľ u j e 

Zriaďovaciu listinu Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda v predloženom 

rozsahu. 

 

D/ s c h v a ľ u j e 

vymenovanie za prvého riaditeľa Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Bc. 

Johannu Bíró, bytom Nám. SNP 198/50, 929 01 Dunajská Streda . 

 

E/ s p l n o m o c ň u j e 

primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.  
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Hlasovanie č. 21: 

prítomní : 19 

za : 19  

proti : 0 

zdržal  sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

............................................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

primátor mesta 


