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zo dňa 26. februára 2013 , ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
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Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 5/2013 dňa 26.2.2013 

Vyvesené ma úradnej tabuli 5. marca 2013 

Účinnosť od 20. marca 2013 

 



Mesto Dunajská Streda, na základe ustanovenia § 6 odsek 1 zákona č. 369/1990 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 mesta Dunajská Streda č. 5/2013 zo dňa 26. februára 2013 , 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2010 zo dňa 23.2.2010 

o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 

sociálne služby v zariadení Centra sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 2/2010 zo dňa 23.2.2010  o rozsahu a bližších 

podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v zariadení 

Centra sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

 

1. V Čl. VI. v odseku 6 sa za slovo „je“ vkladá slovo „najmä“. 

 

2. V Čl. VI. v odseku 6 sa za druhou vetou vkladá ďalšia veta, ktorá znie: 

„Vo výnimočných prípadoch, ak je voľná kapacita detských jaslí,  nevyžaduje sa splnenie podmienok 

podľa predchádzajúcej vety.“ 

 

II. 

 

1. Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede. 

 

V Dunajskej Strede, 26. februára 2013 

                                                                      JUDr. Zoltán Hájos 

                                                                                primátor mesta 

 

 

         

 

                                                                                                                        

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa 26.2.2013 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 6.2.2013 

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

internetovej stránke mesta dňa 5.3.2013. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 20.3.2013. 


