
 

 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ....../2022/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete   

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban   

 

 

Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Dunajská Streda na 

roky 2022 – 2027.   

Javaslat Dunaszerdahely város Szociális szolgáltatásai közösségi tervének feltöltésére a 

2022 – 2027-es évekre.   

 

 

Predkladá: Ing. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedná: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, 

 športu a kultúry   

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat: Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

 

 

schvaľuje  

jóváhagyja  

 

doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta 

Dunajská Streda na roky 2022 – 2027. 

 

Dunaszerdahely város Szociális szolgáltatásai közösségi 

tervének feltöltését a 2022 – 2027-es évekre.   

  

 

 

 

 

 

 

 

December 2022 

2022 december 



 

 

Dôvodová správa 

 

Komunitný plán sociálnych služieb je strategický dokument pre sociálnu oblasť, spracovanie 

ktorého  vyplýva samospráve zo  zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o 

zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 

predpisov.  

Určuje ciele a priority v sociálnej oblasti a opatrenia smerujúce k dosiahnutiu vízie rozvoja 

sociálnych služieb v meste. Jeho úlohou je identifikovať sociálne problémy a potreby a zvoliť 

stratégiu ich riešenia so zreteľom na prijímateľov a poskytovateľov sociálnych služieb, ich 

technickú, personálnu a finančnú vybavenosť. Komunitný plán predstavuje individualizovaný 

dokument, prostredníctvom ktorého obec vykonáva plánovanie sociálnych služieb na základe 

skutočných potrieb obyvateľov v jej územnej pôsobnosti. 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda uznesením č. 561/2022/28 zo dňa 11. januára 2022 

schválilo Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 – 2027 (ďalej len KPSS).  

 

KPSS je potrebné vnímať ako otvorený dokument, v rámci ktorého sa nevylučujú jeho prípadné 

úpravy, korekcie a doplnky v danom období. Po jeho príprave by mala nasledovať aktualizácia 

a pravidelné vyhodnocovanie.  

 

Návrh na doplnenie Komunitného plánu sociálnych služieb na roky 2022 - 2027 sa prekladá  

z dôvodu doplnenia opatrení zameraných na seniorov (nová pobytová služba dlhodobej 

starostlivosti, prepravná služba), na osoby s postihnutím (prepravná služba), a dopĺňa sa 

o cieľovú skupinu ľudia s nepriaznivou sociálnou situáciou s opatreniami Poskytovanie 

špecializovaného poradenstva a Požičiavanie pomôcok fyzickej osobe s ťažkým zdravotným 

postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

- Komisia MsZ pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo a  odporúča schváliť.  

- Mestská rada Dunajská Streda a odporúča schváliť.   

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a kultúry  

 

 

 


