
   
 

 
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 na zrušenie bodu B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 

332/2016/15 zo dňa 18.10.2016 

Határozati javaslat Dunaszerdahely Város Képviselőtestülete 332/2016/15 sz. határozata B/ 

pontjának (2016.10.18.) megszüntetésére  

 

 

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/ zrušuje 

 

bod B/ uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 332/2016/15 zo dňa 18.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máj 2017 

2017 május 
 

 



Dôvodová správa 

Nezisková organizácia Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, 

IČO: 50001868 (ďalej len „nezisková organizácia“) na základe Zmluvy o spolupráci na úseku 

opatrovateľskej služby terénnou formou zo dňa 27.10.2016 zabezpečuje opatrovateľskú 

službu na území mesta Dunajská Streda, v rámci ktorej prevzala od mesta Dunajská Streda  

financovanie tejto služby pre 14 kvalifikovaných zamestnancov v pracovných pozíciách 

opatrovateľka, opatrovateľ a 18 prijímateľov (opatrených) s tým, že mesto bude poskytovať 

neziskovej organizácii finančný príspevok z rozpočtu mesta Dunajská Streda za 1 hod. 

poskytnutej sociálnej služby vo výške rozdielu medzi sumou 0,90 eur a sumou úhrady, ktorú 

je povinný platiť prijímateľ opatrovateľskej služby mestu Dunajská Streda a to počas platnosti 

Zmluvy o spolupráci na úseku opatrovateľskej služby. Uvedeným postupom dochádza 

k značným úsporám v rozpočte mesta. 

 

Nakoľko však nezisková organizácia je prijímateľom nenávratného finančného príspevku 

z Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, preto na tú istú činnosť nemôže 

prijímať nenávratné zdroje financovania z dvoch zdrojov. 

 

Znenie uznesenia MsZ č. 332/2016/15 zo dňa 18.10.2016 

 

„Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

B/ schvaľuje  

poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu mesta Dunajská Streda neziskovej organizácii 

Opatríme Vás n.o., so sídlom Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 50001868, vo výške 

rozdielu medzi sumou 0,90 eur a sumou úhrady, ktorú je povinný platiť prijímateľ 

opatrovateľskej služby mestu Dunajská Streda a to počas platnosti Zmluvy o spolupráci na 

úseku opatrovateľskej služby.“  

Predkladaný návrh prerokovala 

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

 

Materiál vypracovala: Mgr. Alica Miklósová, vedúca oddelenia sociálnych vecí 
 

 


