Mesto Prešov

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov
č. 13/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní
sociálnych služieb mestom Prešov v znení Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Prešov č. 7/2016
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Mesto Prešov (ďalej len „mesto“) podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 a § 80
zákona 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 (ďalej len „zákon
o sociálnych službách“)
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 13/2016, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 15/2015 o poskytovaní sociálnych
služieb mestom Prešov v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 7/2016
(ďalej len „všeobecne záväzné nariadenie“).
Všeobecne záväzné nariadenie sa mení a znie:
1. § 3 ods. 1 písm. k) znie:
„k) sociálna služba krízovej intervencie v útulku pre matky s deťmi“
2. § 3 ods. 2 písm. i) znie:
„krízovej intervencie v útulku pre matky s deťmi ( ďalej len „útulok pre matky s deťmi“)
tehotnej žene a matke s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá ubytovanie
alebo nemôže doterajšie bývanie užívať 1).“
3. v § 3 ods. 3 a ods. 4 sa v prvej vete za slovami „ a pracovného života“ dopĺňajú slová:
„útulku pre matky s deťmi“
4. Za § 24 sa vkladajú nové § 25 a § 26, ktoré znejú:
„§ 25
Poskytovanie sociálnej služby v útulku pre matky s deťmi“
1. V útulku pre matky s deťmi sa poskytuje sociálna služba
a) matke s maloletými deťmi, alebo s deťmi, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou
formou štúdia
b) tehotnej žene
v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnuté podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb a nemá ubytovanie alebo nemôže doterajšie
bývanie užívať 1).
2. Podmienkou na poskytovanie sociálnej služby v útulku pre matky s deťmi je, aby si žiadateľ
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o poskytovanie sociálnej služby v útulku pre matky s deťmi uplatnil všetky zákonné nároky,
ktoré mu garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných
osôb. Zároveň musí mať uhradené všetky záväzky voči mestu alebo predložiť dohodu o uznaní a
splácaní dlhu s potvrdením, že dohodnuté záväzky z tejto dohody plní.
3. Sociálna služba v útulku pre matky s deťmi sa poskytuje na dobu určitú, najviac na dobu 1 roka.
§ 26
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady
za poskytovanú sociálnu službu v útulku pre matky s deťmi
1. Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za sociálnu službu v útulku pre matky
s deťmi v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby ( ďalej len „prijímateľ sociálnej
služby“).
2. Úhrada za poskytované ubytovanie v útulku pre matky s deťmi sa určuje vo výške 20%
z ekonomicky oprávnených nákladov na jeden deň a jedno miesto prijímateľa sociálnej služby
alebo z predpokladaných bežných výdavkov v prvom rozpočtovom roku poskytovania tejto
sociálnej služby a to v prípade, ak mestu nebola poskytnutá účelová dotácia z rozpočtu
ministerstva podľa osobitného predpisu2).. Ak mestu bola priznaná účelová dotácia z rozpočtu
ministerstva podľa osobitného predpisu2), výška úhrady za poskytované ubytovanie v útulku pre
matky s deťmi sa určuje vo výške 15% z ekonomicky oprávnených nákladov na jeden deň
a jedno miesto prijímateľa sociálnej služby alebo z predpokladaných bežných výdavkov v prvom
rozpočtovom roku poskytovania tejto sociálnej služby.
3. Úhrada nákladov na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny sa stanovuje pevnou
sadzbou vo výške 0,10 Eur na deň a jedno obsadené miesto prijímateľa sociálnej služby.
4. Úhrada nákladov spojených s prípravou stravy sa stanovuje pevnou sadzbou vo výške 0,20
Eur na deň a jedno obsadené miesto prijímateľa sociálnej služby – plnoletej fyzickej osoby.
5. Ak rozdiel výšky úhrady za poskytovanie ubytovania v útulku pre matky s deťmi, ktorom sa
EON vypočítavajú v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zníži alebo zvýši do 5% sumy za
predchádzajúci rok, cena úhrady zostane nezmenená.
6. Úhradu za poskytovanie sociálnej služby v útulku pre matky s deťmi platí prijímateľ pri
uzatvorení zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, a to za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom
sa zmluva uzatvorí. Platba sa realizuje bankovým prevodom alebo priamo do pokladnice
Mestského úradu v Prešove (ďalej len „úrad“).
7. Suma úhrady za kalendárny mesiac sa vypočíta podľa dennej úhrady podľa čl. 3 tohto
paragrafu a počtu dní, kedy sa služba poskytovala.
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8. Prijímateľ je povinný zaplatiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu najneskôr do 15. dňa
v danom kalendárnom mesiaci. V prípade, že prijímateľ nezaplatí úhradu za poskytovanú
sociálnu službu, poskytovateľ vypovie zmluvu o poskytovaní sociálnej služby a ukončí
poskytovanie služby.
5. Pôvodný § 25 sa označuje ako § 27, ktorého ods. 1 a ods. 2 sa menia a znejú:
„ 1. Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov splnomocňuje primátora mesta upraviť úhrady za
poskytovanie sociálnej služby podľa § 3 ods. 1 písm. c), e) a k) tohto všeobecne záväzného
nariadenia príkazom primátora mesta vždy s účinnosťou od 1. marca príslušného kalendárneho
roka o percento nárastu resp. poklesu ekonomicky oprávnených nákladov na poskytovanie
sociálnej služby krízovej intervencie v útulku pre matky s deťmi za predchádzajúci kalendárny
rok.
2. Percentuálny nárast (pokles) priemerných ekonomicky oprávnených nákladov podľa § 3 ods. 1
písm. a), b), e) a k) tohto všeobecne záväzného nariadenia zverejní mesto Prešov najneskôr do
15. marca príslušného kalendárneho roku.“
§ 28
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné pripomienkovanie dňa
9.11.2016 a zvesený dňa 23.11.2016.
2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské zastupiteľstvo
mesta Prešov dňa 14.12.2016 uznesením č. 535/2016.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa
26.1.2017 a zvesené dňa 16.02.2017
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 10.02.2017
V Prešove dňa 25.1.2017
Ing. Andrea Turčanová v. r.
primátorka mesta

1) § 26 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
2) § 71 ods. 6 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

