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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 176/2019 o sociálnych službách
poskytovaných v Komunitnom centre Poštárka
Mesto Bardejov podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti ustanovenia § 24 d ) 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
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnych službách
a stanovení výšky úhrad za sociálnu službu v Komunitnom centre Poštárka
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť mesta Bardejov vo veciach:
a) poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre
b) spôsob určenia a výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre.
§2
Konanie vo veci poskytovania sociálnych služieb
Mesto Bardejov rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v
komunitnom centre:
a) priamo poskytne sociálnu službu
b) poskytne sociálnu službu bez vydania rozhodnutia
§3
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
Komunitné centrum:
a) v komunitnom centre sa poskytuje počas dňa sociálna služba fyzickej osobe:
− deti a mládež
− zákonní zástupcovia detí
− plnoleté fyzické osoby
b) v komunitnom centre sa najmä:
− poskytuje sociálne poradenstvo
− zabezpečuje záujmová činnosť
− poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie
− vykonáva komunitná práca
c) sociálna služba sa maloletým deťom poskytuje len na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu
dieťaťa,
d) o poskytnutí sociálnej služby vedie komunitné centrum spisovú agendu,
e) sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou.
§4
Úhrada za poskytnutie sociálnej služby
Mesto Bardejov poskytuje sociálnu službu v komunitnom centre bezplatne.
§5
Záverečné ustanovenie
1.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 09.01.2019
a zvesený dňa 24.01.2019.

2.

Toto všeobecne záväzného nariadenia bolo zverejnené na úradnej tabuli Mesta Bardejov dňa
25.01.2019 a zvesené dňa 08.02.2019.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Bardejove č. 6 /2019 zo dňa
24.01.2019 a nadobúda účinnosť 11.02.2019.

