
Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods.1 zákona SNR č. 396/1990 Zb.                    

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona NR SR č. 

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

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto   

 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2022 zo dňa 28. júna 2022, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2020 

zo dňa 23. júna 2020 o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za 

poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 9/2020 zo dňa 23. júna 2020 

o poskytovaní sociálnych služieb a určení sumy úhrady za poskytované sociálne služby 

v Zariadení pre seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v znení 

všeobecne záväzného nariadenia č. 18/2021 zo dňa 28. septembra 2021 sa mení a dopĺňa 

nasledovne:  

 

1. V Čl. IV. odsek 9 znie: 

„9. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa odseku 8 tohto článku je Zariadenie pre 

seniorov povinné doručiť do vlastných rúk  

a) písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede  

1) prijímateľovi sociálnej služby, 

2) zákonnému zástupcovi prijímateľa sociálnej služby, 

3) opatrovníkovi ustanovenému prijímateľovi sociálnej služby súdom, 

b) kópiu výpovede s uvedením dôvodu výpovede dôverníkovi.“  

 

2. V Čl. IV. sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie: 

 

„10. V prípade, ak Zariadenie pre seniorov jednostranne vypovie zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby z dôvodu podľa odseku 8 písm. a) tohto článku, pred vypovedaním 

zmluvy doručí 

a) písomné upozornenie na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk 

adresátom uvedeným v Čl. IV odsek 9 písm. a), 

b) kópiu písomného upozornenia na možnosť výpovede z tohto dôvodu do vlastných rúk 

dôverníkovi.“   

 

 

 

 



II. 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda.   

 

V Dunajskej Strede, .......................... 

 

               JUDr. Zoltán Hájos                                                        

 


