MESTSKÝ ÚRAD V BARDEJOVE

Na rokovanie MsR
dňa 10.06.2015

Materiál č. 9

Návrh
na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2011 o sociálnych službách
a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti
Mesta Bardejov

Na základe:
Mimo plánu práce
Návrh na uznesenie:
Mestská rada v Bardejove po prerokovaní
Predkladá:
Ing. Juraj Popjak,
prednosta MsÚ
Spracovateľ:
PhDr. Tatiana Fedáková,
vedúca odd. SBaZ

odporúča
schváliť
Mestskému
zastupiteľstvu
v Bardejove zmenu Všeobecne záväzného
nariadenia č. 109/2011 o sociálnych
službách a úhradách za sociálne služby
pôsobnosti
Mesta
v zriaďovateľskej
Bardejov

Spravodajca:
PhDr. Tatiana Fedáková,
vedúca odd. SBaZ
Prerokované:
- na porade primátora dňa 29.05. 2015
- na komisii sociálnej pomoci, bytovej a zdravotníctva 02.06.2015
Prizvať:

V Bardejove: 03.06.2015

Dôvodová správa
Na zasadnutí MsZ 26.03.2015 bola schválená fúzia zariadení poskytujúcich sociálne
služby do jedného právneho subjektu. V súvislosti s organizačnými zmenami v oblasti
sociálnych služieb, ktoré sa uskutočnia od 1. júla 2015, je potrebné tieto zmeny aplikovať aj
v legislatíve mesta.
Predkladáme návrh zmien Všeobecne záväzného nariadenia č. 109/2011 o sociálnych
službách a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov. Zmeny
spočívajú v premenovaní názvov jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb tak, aby boli
v súlade s novou Zriaďovacou listinou Centra sociálnych služieb (ďalej CSS).
Okrem toho s ohľadom na zvýšenie záujmu o služby Denného stacionára (DS)
navrhujeme znížiť cenu za úhradu za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
ktorá je stanovená doposiaľ na 3 € na deň a klienta – zmena uvedená v bode 3. Uvedenú
sumu navrhujeme znížiť na 0,-€.
Na prevádzku Denného stacionára mesto dostáva z MPSVaR 184 € mesačne na
jedného klienta. Kapacita DS je 8 klientov. Z dôvodu nevyužitia tejto dotovanej kapacity
mesto každoročne dotáciu vracalo na riadiaci orgán. Priemerná využiteľnosť DS bola 1,
maximálne 2 klienti. Pri plnej obsadenosti by mesto získalo 17.664 € ročne. Náklady na
mzdové prostriedky nie je potrebné zvyšovať, opatrovateľka v prípade potreby bude riešená
z doterajšieho stavu zamestnancov. Predpokladáme malé zvýšenie odberu vody a elektrickej
energie v budove Seniorcetra, ktoré by sa hradili z finančných dotácií MPSVaR. Náklady na
kúrenie sú už teraz rozpočtované v kapitole Seniorcentra, kde DS sídli.
Zníženie úhrad od klienta by malo podporiť záujem o túto službu. Bude prístupná aj
pre sociálne odkázaných klientov – seniorov a zdravotne ťažko postihnutých, pretože úhradu
budú platiť iba za odoberanú stravu. Finančná dotácia z MPSVaR pokryje všetky ďalšie
náklady súvisiace s touto službou. V mnohých obciach začali s poskytovaním služieb v DS
rôzne neziskové organizácie, ktoré nemajú od klientov žiadnu úhradu za pomoc pri
odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby a obedy poskytujú bezodplatne alebo za jedno euro
a menej.
Táto zmena je prvým krokom smerujúcim k etablovaniu cenovo prístupných služieb
Denného stacionára vo verejnosti a snahou dosiahnuť vyrovnané hospodárenie v oblasti
sociálnych služieb. Nevyhnutnou súčasťou tohto procesu je aj zmena v stratégii manažmentu
a marketingu CSS.
V dohľadnom čase sa budeme usilovať aj o zvýšenie kapacity DS, čím by sa
mohli získať ďalšie finančné dotácie na prevádzku DS a na zvýšenie príjmovej zložky
rozpočtu v Centre sociálnych služieb (ZpS TOPĽA). Ani pri zvýšení kapacity by nebolo treba
riešiť personálne obsadenie opatrovateliek v DS, potrebné kapacity by sa získali
rekvalifikáciou niektorých zamestnancov t.č. zaradených na iné pracovné pozície, napr.
vrátnička, pomocná sila apod.
Tento návrh má dopad na mestský rozpočet - ročne:
Predpokladáme
príjmy
17 664 € z dotácie MPSVaR
výdavky
1 500 € (voda, elektrina)

Návrh zmien a doplnkov VZN 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne
služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov
Poznámka: text v „úvodzovkách“ – pôvodný text
text v kurzíve – nový text

1. Článok VIII, ods. 4 znie:
a)
b)
c)
d)

Denné centrum, Toplianska 9A, 085 73 Bardejov pri CSS
Denné centrum, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov
Denné centrum Dlhá lúka, 085 01 Bardejov
Denné centrum, Bardejovský Mihaľov

2.

Článok IX, §6, ods. 1 sa za slovami .... „Denného stacionára“ mení text na ...Toplianska
9A,
085 73 Bardejov

3.

Článok IX, §7, ods. 4 sa text.....“3 €“......... mení na ...... 0 € ........

4.

Článok X, §8, ods. 1 sa za slovami ....... pre seniorov: .....vypúšťa celý text a vkladá nový
text:
a) Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9, 085 73 Bardejov
b) Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

5.

Článok X, §9b, ods. 3,Tab.č.3 a) sa text „v Zariadení pre seniorov „TOPĽA“: „ mení na
text Zariadenie pre seniorov, Toplianska 9, 085 73 Bardejov

6.

Článok X, §9b, ods. 3,Tab.č.3 b) sa text „v Zariadení pre seniorov „Čergov „ mení na
text Zariadenie pre seniorov, Wolkerova 11, 085 01 Bardejov

7.

Článok X, §9d, ods. 2, Tab.č. 5 sa text:
ZpS „TOPĽA“
„TOPĽA“
mení na

ZpS „Čergov“

ZpS, Toplianska 9, ZpS, Wolkerova 11

8.

Článok XIV, §19 Záverečné ustanovenia znie:
1. Návrh zmien tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pripomienkovanie dňa
01.06.2015 a zvesený dňa 25.06.2015
2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia boli zverejnené na úradnej tabuli
Mesta Bardejov dňa 26.06.2015 a zvesené dňa 10.07.2015.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Bardejove č. .....

/2015 zo dňa 25.06.2015 a nadobúda účinnosť 15.07.2015.

Predkladaný materiál má 2 strany textu.

