MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 4/2018 zo dňa 20. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2017
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb
a o úhrade za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti
Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 20.02.2018.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 05.02.2018.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 28.02.2018.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.03.2018.

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 nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2018 zo dňa 20. februára
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 5/2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade
za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda
I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 5/2017 zo dňa 16. mája 2017
o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované
sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská Streda sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. Slová „detské jasle“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte všeobecne záväzného nariadenia
nahrádzajú slovami „zariadenie starostlivosti o deti“ v príslušnom tvare.
2. V Článku V. odsek 3 písmeno b) sa vypúšťa bod 1 a doterajší bod 2 sa označuje ako bod 1.
3. V Článku VI. odsek 1 sa slová „do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši tri roky
veku“ nahrádzajú slovami „do troch rokov veku“.
4. V Článku VI. odsek 2 znie:
„ 2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť
o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do
osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak nemôže zabezpečiť osobnú
starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny z dôvodov:
1. choroby, úrazu alebo kúpeľnej liečby rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo úmrtia jedného z
rodičov,
2. pôrodu matky dieťaťa alebo ženy, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu,
3. narodenie najmenej troch detí súčasne alebo narodenie dvoch detí alebo viac detí
súčasne v priebehu dvoch rokov, a to až do troch rokov veku najmladších detí
a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného
predpisu.1)
5. V Článku VI. sa za doterajší odsek 2 vkladá odsek 3, ktorý znie:
„ 3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje
do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.“

6. V Článku VII. odsek 3 písmeno e) sa za slovom „služby“ dopĺňajú slová:
„ v dennom stacionári aj čas poskytovania sociálnej služby v hodinách počas pracovného dňa“

7. V Článku VII. odsek 5 sa dopĺňa o písmeno e), ktoré znie:
„e) prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu
ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt
v zdravotníckom zariadení.“

II.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho zverejnenia

na úradnej tabuli mesta .

1) zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov

V Dunajskej Strede, 28.2.2018

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

