
   
 

 
Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2017/19 

19. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

19. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      

   

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2017 zo dňa                 

16. mája 2017  o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne 

služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2017/…. sz. (2017. május 16.) általános érvényű 

rendeletére, a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központjában 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 po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat:           

          A/ sa uznieslo  

na Všeobecne  záväznom  nariadení mesta Dunajská Streda č. 

..../2017 zo dňa 16. mája 2017 o poskytovaní sociálnych služieb, 

o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby v Centre sociálnej 

starostlivosti Dunajská Streda v predloženom rozsahu. 
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Dôvodová správa 

 

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda ako rozpočtová organizácia 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda poskytuje nasledovné sociálne služby 

v súlade 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: 

- poskytovanie sociálnych služieb v jedálni        

- poskytovanie sociálnych služieb v dennom centre  

- poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári  

- poskytovanie sociálnych služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života 

a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

(detské jasle)    

Doterajšia úprava poskytovania uvedených sociálnych služieb je obsiahnutá vo Všeobecne 

záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 2/2010 o rozsahu  a bližších  podmienkach  

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

Centrum sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta  Dunajská Streda  zo dňa 

23.2.2010 v znení neskorších zmien (3x novelizované) a vo Všeobecne záväznom nariadení 

mesta č. 5/2014 zo dňa 8.4.2014 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 

za sociálne služby v Dennom stacionári v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

Poskytovateľom uvedených sociálnych služieb do 31.12.2016 bolo mesto Dunajská 

Streda, od 1.1.2017 je poskytovateľom sociálnych služieb Centrum sociálnej starostlivosti ako 

samostatná rozpočtová organizácia. Z uvedeného dôvodu ako aj z dôvodu komplexnej úpravy 

všetkých sociálnych služieb poskytovaných Centrom sociálnej starostlivosti Dunajská Streda 

sa predkladá návrh predmetného všeobecne záväzného nariadenia. 

Do predkladaného návrhu nariadenia boli premietnuté aj zmeny, vykonané poslednou 

novelou citovaného zákona o sociálnych službách, týkajúce sa právnej úpravy sociálnych 

služieb na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (detské jasle).  Ako sociálna služba bolo 

touto novelou nanovo ustanovené poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku 

najmä v čase keď rodič alebo iná osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti 

vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje a z tohto dôvodu nemôže poskytovať osobnú 

starostlivosť dieťaťu. Do prijatia novely tento typ starostlivosti bol poskytovaný spravidla na 

základe živnostenského oprávnenia ako voľná živnosť resp. niektoré obce pokračovali po 

zaniknutých národných výboroch v prevádzkovaní detských jaslí. 

Na základe veta prezidenta SR bola pôvodná novela zákona parlamentom pozmenená – 

namietal diskrimináciu detí rodičov, ktorí nevykonávali zárobkovú činnosť a ani neštudovali. 

Po vrátení novely zákona prezidentom bolo schválené znenie, podľa ktorého aj rodič, ktorý sa 

pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh 

práce môže byť prijímateľom tejto služby. 

Predkladaný návrh prerokovala 

• komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť a odporúča ho schváliť.  

• komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča -  neodporúča ho schváliť. 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 

   Mgr. Alica Miklósová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 


