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
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. ..../2019 zo dňa 26. novembra 2019
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v Komunitnom centre v Dunajskej Strede
Čl. I
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) podrobnosti o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb,
b) spôsob určenia a výšku úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v Komunitnom
centre v Dunajskej Strede (ďalej len „komunitné centrum“).
Čl. II.
Poskytovanie a zabezpečovanie sociálnych služieb
Mesto Dunajská Streda poskytuje sociálne služby v komunitnom centre bez vydania
rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.
2. Prijímateľmi sociálnej služby v komunitnom centre sú fyzické osoby s trvalým pobytom
v meste Dunajská Streda, prioritne obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity,
s osobitným zameraním na deti a mládež.
3. V komunitnom centre
a) sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie,
b) sa vykonáva preventívna aktivita,
c) sa zabezpečuje záujmová činnosť,
d) sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
4. Činnosti uvedené v ods. 3 tohto článku sa poskytujú ambulantnou formou alebo terénnou
formou.
5. Sociálna služba sa maloletým deťom poskytuje len na základe písomného súhlasu
zákonného zástupcu dieťaťa.
6. O poskytnutí sociálnej služby vedie komunitné centrum evidenciu prijímateľov sociálnej
služby.
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Čl. III.
Úhrada za poskytovanie sociálnej služby
Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne, v pracovných dňoch v čase od 08,00
hod. do 16,00 hod.

Čl. IV.
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia
na úradnej tabuli mesta.

V Dunajskej Strede, .....................
JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

