
   

 
 

Materiál na rokovanie                                                                             Materiál č.: ........../2016/16 

16. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

16. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2016 zo dňa                  

29. novembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za  sociálne 

služby v Nocľahárni  v Dunajskej Strede. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016. november 29.) általános érvényű 

rendeletére a Hajléktalanszállón 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. ......../2016 zo dňa 29. novembra 2016 

o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške 

úhrad za  sociálne služby v Nocľahárni  v Dunajskej 

Strede. 

 
  

 

 

 

 

 

November 2016 

2016 november 

 



Dôvodová správa 
 

V zmysle § 62 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 

poskytovateľ sociálnej služby môže poskytovať sociálne služby len na základe zápisu do 

registra, ktorý vedie vyšší územný celok. 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na 12. zasadnutí konaného dňa 28. júna 2016 

schválilo návrh na registráciu sociálnej služby krízovej intervencie, ktorým je poskytovanie 

sociálnej služby v nocľahárni, v zmysle § 62 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.  

Dňa 7. októbra 2016 bola na Trnavský samosprávny kraj Trnava zaslaná Žiadosť o zápis do 

Registra poskytovateľov sociálnych služieb. Odbor sociálnej pomoci Trnavského 

samosprávneho kraja zo dňa 13.10.2016 oznámil, že cenník sociálnej služby, spôsob platenia 

úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu sa určuje  všeobecne 

záväzným nariadením. 

Z uvedeného dôvodu predkladáme Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská 

Streda   č. ......../2016 zo dňa 29. novembra 2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe 

a výške úhrad za  sociálne služby v Nocľahárni  v Dunajskej Strede. 

 

 

 

 


