
KOMISIA PRE ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNU  OBLASŤ 

MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DUNAJSKÁ STREDA 

A DUNASZERDAHELYI VÁROSI KÉPVISELŐTESTÜLET 

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS SZAKBIZOTTSÁGA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

                                                     Dunajská Streda, 27.01.2016 

UZNESENIA 

z 1. zasadnutia Komisie pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva 

mesta Dunajská Streda, konaného dňa 27. januára 2016 v malej zasadačke Mestského 

úradu  v Dunajskej Strede 
___________________________________________________________________________ 

 

1. Otvorenie  

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v 

Dunajskej Strede súhlasí s programom zasadnutia.   

Hlasovanie: 

prítomní : 6, za: 6, 

Návrh bol schválený. 

2. K bodu č.2 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v 

Dunajskej Strede berie na vedomie predložené Vyhodnotenie Komunitného plánu 

sociálnych služieb za rok 2015. 

Hlasovanie: 

prítomní : 6, za: 6 

Návrh bol schválený. 

3. K bodu č. 3. 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v 

Dunajskej Strede odporúča schváliť Vyhodnotenie prémiových ukazovateľov na 

priznanie ročnej odmeny riaditeľa Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 

2015. 



Hlasovanie: 

prítomní : 6, za: 6 

Návrh bol schválený. 

4. K bodu č. 4. 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v 

Dunajskej Strede odporúča schváliť Návrh prémiových ukazovateľov na priznanie 

ročnej odmeny riaditeľovi  Zariadenia pre seniorov v Dunajskej Strede na rok 2015 

s pozmeňujúcim návrhom  

Hlasovanie: 

prítomní : 6, za: 6 

Návrh bol schválený. 

 

 

5. K bodu č. 5. 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v Dunajskej 

Strede prijala nasledovné uznesenie: 

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva v 

Dunajskej Strede odporúča schváliť Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta 

Dunajská Streda č. ......../2016 zo dňa 16. februára 2016 , ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2010 zo dňa 23.2.2010 o rozsahu a bližších 

podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne 

služby v zariadení Centra sociálnej starostlivosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda v znení neskorších zmien 

 

Hlasovanie: 

prítomní : 5, za: 5 

Návrh bol schválený. 

 

 

                                                                                                MUDr. Juraj Puha                                                                                      

                                                                                                  predseda komisie 

 

 

 


