
 

  

 
Materiál na rokovanie Materiál č. ...../2018/26 

26. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 

26. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v časti                    

VI. Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2016-2020 

Javaslat a Szociális szolgáltatások közösségi tervének 2016 – 2020-as évekre c. 

dokumentum kiegészítésére a VI. cikkelyben  

 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá: Mgr. Timea Molnár,  vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a kultúry MsÚ 

Felelős: 

 
 

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: 

 
 

schvaľuje 

návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na 

roky 2016 - 2020 v časti VI. Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia 

na roky 2016 - 2020 
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Dôvodová správa 

 

 

Komunitný plán sociálnych služieb (ďalej len KPSS) bol spracovaný v zmysle zákona NR SR 

č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona SNR č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Je 

strategickým dokumentom na roky 2016-2020. Predstavuje nástroj, prostredníctvom ktorého 

dokážeme lepšie identifikovať a pochopiť potreby našich občanov a prispieť k zlepšeniu 

poskytovania sociálnych služieb.  

Komunitný plán sociálnych služieb bol schválený  24. novembra 2015 Mestským 

zastupiteľstvom Dunajská Streda 24. novembra 2015. 

Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2016 - 2020 v časti                    

VI. Stratégia rozvoja – ciele a opatrenia na roky 2016-2020 sa prekladá z dôvodu prijatia 

novelizácie zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorá 

nadobudla účinnosť 1.1.2018 (zákon č. 331/2017 Z.z.).  

 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

dňa 4. apríla 2018 predmetný návrh prerokovala a odporúča schváliť.  

Mestská rada Dunajská Streda materiál prerokovala dňa 10.4.2018 a odporúča schváliť. 

 


