MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 21/2016 zo dňa 6. decembra 2016
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne
služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 06.12.2016.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 11.11.2016.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 13.12.2016.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017.

Mesto Dunajská Streda na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 396/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon 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. 21/2016 zo dňa 6. decembra 2016
o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
v Nocľahárni v Dunajskej Strede

Článok 1
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje v súlade so zákonom
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 (ďalej len
„zákon“) poskytovanie sociálnych služieb, spôsob určenia úhrady a výšku úhrady za sociálne
služby v Nocľahárni v Dunajskej Strede.
Článok 2
1. Mesto Dunajská Streda poskytuje sociálnu službu krízovej intervencie (§ 12 ods. 1 písm. a)
bod 2 a 4 zákona o sociálnych službách) v Nocľahárni nachádzajúcej sa v budove vo
vlastníctve Železníc Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava. na
adrese Dunajská Streda, Železničná 4028.
2. Prevádzkovateľom budovy Nocľahárne je spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská
Streda, s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda.
3. Poskytované sociálne služby metodicky riadi a koordinuje oddelenie sociálnych vecí
odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry Mestského úradu v Dunajskej Strede.
4. V Nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a)
zákona o sociálnych službách, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie
bývanie užívať,
a) poskytuje
1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) utvárajú podmienky na
1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
2. Sociálne služby v Nocľahárni sa neposkytujú rodine s maloletými deťmi.

Článok 3
Podmienky poskytovania sociálnej služby v nocľahárni
1. Ubytovanie v Nocľahárni sa poskytuje na základe vyplnenia Žiadosti o poskytnutie
ubytovania v Nocľahárni (Príloha č. 1) a uzavretia Dohody o poskytnutí prístrešia na účel
prenocovania v Nocľahárni (Príloha č. 2).
2. Pri nástupe do zariadenia je prijímateľ sociálnej služby povinný oboznámiť sa
s prevádzkovým a domovým poriadkom.
Článok 4
Spôsob určenia úhrady a výška úhrady
za poskytnuté sociálne služby v Nocľahárni
1. Prijímateľ sociálnej služby v Nocľahárni je povinný hradiť čiastočné úhrady nákladov
spojených s poskytovaním sociálnych služieb v sume určenej poskytovateľom sociálnej
služby nasledovne:
a) Výška úhrady za ubytovanie je:
 0,50 eur/ 1noc pre občana v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v Dunajskej
Strede
 1,00 eur/ 1 noc pre občana, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi s trvalým
pobytom v Dunajskej Strede
b) úhrada za utváranie podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej
hygieny 0,10 € / použitie
2. Úhradu za sociálne služby v Nocľahárni platí prijímateľ sociálnej služby v hotovosti.
3. V Nocľahárni sa poskytuje bezplatne sociálne poradenstvo a v závislosti od možnosti
poskytovateľa sociálnej služby sa poskytuje bezplatne aj nevyhnutné ošatenie a obuv.
Článok 5
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

V Dunajskej Strede, 12.12.2016
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

