
   

 
 

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. 4/2014 zo dňa 8. 4. 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych sociálnych 

služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby 

 

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

módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/4.  sz. (2014. április 8.)  a terepen végzett szociális 

szolgáltatások terjedelméről és feltételeiről, és a szolgáltatások költségtérítéséről 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 č. 4/2014 zo dňa 

8.4.2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania 

terénnych sociálnych služieb a o úhrade za poskytované 

terénne sociálne služby 

  

 

Apríl 2015 

2015 április 

 



Mesto Dunajská Streda na základe ust. § 6 ods. 1 SNR zákona č. 369/1990 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. 

4/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania terénnych 

sociálnych služieb a o úhrade za poskytované terénne sociálne služby 

 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2014 zo dňa 8. apríla 2014              

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

poskytované terénne sociálne služby sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V Čl. VIII. odsek 1 sa slová „0,40 eur/hod“ nahrádzajú slovami „0,60 eur/hod“. 

 

II. 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  1. júna 2015. 

   

 

 

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 

Mesto Dunajská Streda v zmysle § 41 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 

poskytuje opatrovateľskú službu fyzickej osobe, ktorá je pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 

pri vykonávaní úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri 

základných sociálnych aktivitách odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby. Za poskytovanie 

opatrovateľskej služby platil prijímateľ sociálnej služby od 01.11.2012 v zmysle VZN  úhradu 

0,40 € hod. na osobu.  

V roku 2014 sme zamestnávali 32 opatrovateliek mesačne pre 34 opatrovaných. Počet 

odpracovaných hodín u opatrovateliek predstavoval 38514,57 hodín. Z dôvodu, že naďalej 

registrujeme zvýšený dopyt po poskytovaní opatrovateľskej služby, navrhujeme sadzbu 

zvýšiť o 0,20 € na hodinu. Pri zvýšení úhrady z 0,40 € na 0,60 za hodinu predpokladáme, že 

sa nám zvýši príjem z úhrad o 700 € mesačne, ktoré umožní zvýšiť počet klientov 

poberajúcich opatrovateľskú službu. 

Stanovenie úhrady za opatrovateľskú službu vo výške 0,60 eur/hod. na osobu Komisia pre 

zdravotníctvo a sociálnu oblasť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 25. marca 

2015 prerokovala a odporúča.  

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

 

 

 


