Mesto Komárno
_______________________________________________________

Návrh

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno . .../2019, ktorým sa mení
a dop a Všeobecné záväzného nariadenie Mesta Komárna . 8/2017 o sociálnych
službách poskytovaných Mestom Komárno

1) Návrh VZN:
a) vyvesený na úradnej tabuli mesta d a:

20.02. 2019

b) zverejnený na internetovej adrese mesta d a: 20.02. 2019
c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta d a: 20.02. 2019

2) D om vyvesenia návrhu nariadenia za ína plynú najmenej 10 d ová lehota, po as ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatni pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komarno.sk alebo
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Sociálny a správny odbor, Pevnostný
rad 3, 945 01 Komárno. Pripomienkou možno v ur enej lehote navrhnú nový text alebo
odporu i úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného
textu. Z pripomienky musí by zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovate prihliada a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona .
369/1990 Zb. o obecnom zriadení do (vrátane): 04.03.2019

3) Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta d a: ...................2019
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Návrh
Všeobecne záväzného nariadenie mesta Komárno . /2019, ktorým sa mení a dop a
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno íslo 8/2017 o sociálnych službách
poskytovaných Mestom Komárno

Mestské zastupite stvo v Komárne pod a § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona
SNR íslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 72
ods. 2 a § 80 písm. e) zákona . 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona . 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
lánok 1
1.

V § 2 písm. a) sa vkladá bod 4., ktorý znie:
„4. noc aháre “

2.

V § 2 písm. c) sa dop a o bod 6. v znení:
„6. prá ov a“

3.

V § 2 sa vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d) sociálne služby s použitím telekomunika ných technológií:
1. monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“

4.

V § 3 ods. 3 sa vkladajú písmená j) a k), ktoré znejú:
j) noc aháre
k) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

5.

V § 4 ods.1 sa vkladajú písmená h) a i), ktoré znejú:
„h) monitorovania a signalizácie potreby pomoci,
j) sociálnej služby v prá ovni.“

6.

§ 3 ods. 5 sa mení a znie nasledovne:
„(5) Mesto ako poskytovate sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v útulku,
zariadení pre seniorov, jedálni, opatrovate skú službu, od ah ovaciu službu a
monitorovanie a signalizácia potreby pomoci na základe žiadosti o poskytovaní
sociálnej služby v súlade s podpísanou zmluvou o poskytovaní sociálnej služby.“

7.

Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý znie:
„§ 7a Noc aháre

4a

(1) V noc ahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorá nemá
zabezpe ené ubytovanie alebo nemôže doterajšie ubytovanie užíva
a) poskytuje:
1. ubytovanie formou prístrešia na ú el prenocovania
2. sociálne poradenstvo
3. nevyhnutné ošatenie a obuv
b) a zárove sú vytvorené podmienky na:
4. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín
5. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Poskytovanie sociálnej služby – prenocovanie v noc ahárni je podmienené nasledovne:
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a) prijímate sociálnej služby je ob anom Komárna
b) prijímate sociálnej služby je bezdomovec
c) prijímate je povinný bezpodmiene ne dodržiava prevádzkový poriadok
noc ahárne, riadi sa pokynmi zodpovedného zamestnanca zria ovate a.
Následkom
nedodržania
prevádzkového
poriadku
resp.
pokynov
zodpovedného zamestnanca zria ovate a prijímate sociálnej služby musí
okamžite opusti priestory noc ahárne.
(2)
8.

Poskytovanie sociálnej služby v noc ahárni je bezplatné.“

Odkaz pod iarou 4a znie nasledovne:
§ 25 zákona . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

4a

9.

V § 9 sa na koniec vkladá nová veta:
Opatrovate ská služba sa poskytuje v nadväznosti na stupe odkázanosti fyzickej
osoby, s podmienkou, že úkony sa poskytujú v každej oblasti odkázanosti, pri om
samostatne úkony starostlivosti o domácnos sa neposkytujú.“

10. V § 10 odsek 1 sa mení a znie:
(1) „Výška úhrady za opatrovate skú službu:
Príjem v Eur
do 350,00
Úhrada v Eur
0,75
„
11. Za § 19 sa vkladá nový § 19a, ktorý znie:

350,01 – 500,00
1,00

od 500,01
1,30

„§ 19a Prá ov a 8
(1) V prá ovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva fyzickej osoby, ktorá nemá zabezpe ené nevyhnutné podmienky na
uspokojenie základných životných potrieb, má ažké zdravotné postihnutie
alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dov šila dôchodkový vek. Výška
úhrady za sociálnu službu v prá ovni je 1,00 Eur (vrátene pracieho
prostriedku) pre plnoletú fyzickú osobu za jednu službu (jedno pranie).
(2) Prijímate sociálnej služby je povinný uhrádza poplatok za sociálnu službu
v prá ovni vopred v hotovosti poverenému zamestnancovi mesta, ktorý
následne je povinný vyhotovi príjmový doklad o prevzatí hotovosti, na ktorom
uvedie meno a priezvisko prijímate a služby, uhradenú sumu a dátum
poskytovania služby. Poverený zamestnanec mesta Komárno je povinný
odovzda uhradené poplatky do pokladne mestského úradu vždy do 8.00 hod.
prvého pracovného d a nasledujúceho týžd a.“
12. Odkaz pod iarou 8 znie nasledovne:
8
§ 59 zákona . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
13. Po § 19a sa vkladá nový

lánok 5, ktorý znie nasledovne:

„ lánok 5
Sociálne služby s použitím telekomunika ných technológií
§ 19b
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

(1) Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci je sociálna služba poskytovaná
fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cie om zabráni vzniku
krízovej sociálnej situácie alebo zabezpe i jej riešenie.9

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 73/2019

(2) Fyzické

osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby s použitím
telekomunika ných technológií - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, sú
ob ania s trvalým pobytom v meste Komárno.

(3) Podmienkou na poskytovanie služby je potvrdenie poskytovate a zdravotníckej
starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá je žiadate om
o sociálnu službu.
(4) Podmienky poskytovania služby, výšku a spôsob úhrady upravuje zmluva
o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle platného zákona
o sociálnom zabezpe ení. 10
(5)

Výška úhrady za prenájom technického zariadenia zabezpe ujúceho
monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci je 17,00 € /mesa ne na 1
monitorovacie zariadenie.“

14. Odkazy pod iarou 9 a 10 znejú nasledovne:
9
§ 52 ods. 1 . zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
10
§ 74 zákona . 448/2008 Z.z. o sociálnych službách

lánok 2
(1) Návrh tohto VZN bol zverejnený pred rokovaním Mestského zastupite stva
v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
(2) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení Mesta Komárno sa uznieslo Mestské
zastupite stvo v Komárne d a ..... 2019
(3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda ú innos d om 1.4.2019

Komárno d a ...... 2019

Mgr. Béla Keszegh
primátor mesta

