MESTO MOLDAVA NAD BODVOU
DODATOK Č. 4 K VZN Č. 108
O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH V MOLDAVE NAD BODVOU

Čl. 1
Mesto Moldava nad Bodvou v zmysle § 6 ods. 1, ust. §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a túto
zmenu
Všeobecne záväzného nariadenia č. 108 v znení Dodatku č. 1, 2 a 3 o sociálnych službách
v Moldave nad Bodvou, na ktorom sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou dňa
20. 12. 2018 uznesením č. 21/2018.
1) Dopĺňa sa:
ČASŤ ÔSMA
ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NEVEREJNÝM
POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB
ČL. 1
POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI NA ZABEZPEČENIE POSKYTOVANIA
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB
(1) Mesto Moldava nad Bodvou v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej
služby pre fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, a právo výberu sociálnej
služby za podmienok ustanovených zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostensky
zákon ) v znení neskorších predpisov. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej
služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, s finančnou podporou
poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených
týmto zákonom, doručí Mestu Moldava nad Bodvou v rozsahu jeho pôsobností písomnú
žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ktorá obsahuje:
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a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má zabezpečovať sociálna služba,
b) dátum narodenia,
c) adresa pobytu,
d) názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré
si táto fyzická osoba vybrala,
e) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
f) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania
sociálnej služby,
g) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti
na sociálnu službu, ak boli vydané,
h) iné doklady, ktoré sú podkladom na uzatvorenie zmluvy.
(2) Ak žiadosť nebude spĺňať všetky náležitosti, bude žiadateľ vyzvaný k jej doplneniu.
(3) Mesto Moldava nad Bodvou na základe žiadosti požiada vybraného neverejného
poskytovateľa o zabezpečenie sociálnej služby. Ak má neverejný poskytovateľ voľné
miesto, je povinný s touto fyzickou osobou uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
(4) Žiadateľovi je sociálna služba zabezpečená v poradí, v akom je jeho žiadosť vedená
v evidencii.
(5) Žiadateľ je príslušným zamestnancom úradu informovaný o zabezpečení poskytovania
sociálnej služby vybraným neverejným poskytovateľom.
Čl. 2
POSKYTOVANIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

(1) Mesto Moldava nad Bodvou poskytuje finančný príspevok na základe zákona č. 448/2008 Z.
z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní ( živnostensky zákon ) v znení neskorších predpisov:
a) pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý poskytuje sociálnu službu
pre občana s trvalým pobytom v meste Moldava nad Bodvou, na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby, a ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom
dosiahnutia zisku,
b) pre neverejného poskytovateľa sociálnych služieb, ktorý poskytuje sociálnu službu
pre občana s trvalým pobytom v meste Moldava nad Bodvou pri odkázanosti
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fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, a ktorý
neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.
(2) Finančný príspevok sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý
poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme.
(3) Mesto Moldava nad Bodvou poskytuje finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na
pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku
poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý mu
doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (zariadenie pre seniorov, zariadenie
opatrovateľskej služby, denný stacionár , opatrovateľská služba) doručil zoznam osôb s
uvedením osobných údajov (meno a priezvisko a titul, adresa trvalého pobytu, rodné číslo
a dátum narodenia), ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ
sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
(4) Finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri
úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa
poskytuje na základe písomnej zmluvy, najskôr odo dňa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní
tohto finančného príspevku.
(5) Mesto Moldava n nad Bodvou pri určení výšky finančného príspevku zisťuje:
a) priemerné bežné výdavky;
b) priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku z MPSVaR SR;
c) priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu
poskytovanú v pôsobnosti Mesta Moldava nad Bodvou
za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných
sociálnych služieb.
(6) Mesto Moldava nad Bodvou bude plánovať finančné prostriedky v rozpočte mesta na
poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na základe predloženej evidencie
neverejného poskytovateľa sociálnej služby o žiadateľoch o uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní sociálnej služby a prijímateľoch sociálnej služby, ktorí majú trvalý pobyt
v meste Moldava nad Bodvou.
Čl. 3
POSTUP PRE NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY PRI
PODÁVANÍ ŽIADOSTI O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
(1) Mesto Moldava nad Bodvou na základe žiadosti fyzickej osoby o zabezpečenie sociálnej
služby požiada neverejného poskytovateľa o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
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a neverejný poskytovateľ, ak má voľné miesto, je povinný s touto fyzickou osobou uzatvoriť
zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
(2) Po splnení vyššie uvedených podmienok neverejný poskytovateľ v lehote do 15 dní doručí
písomnou formou na Mestský úrad v Moldave nad Bodvou „Žiadosť o poskytnutie
finančného príspevku“ , ktorá bude obsahovať:
a) kópiu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzatvorenej medzi neverejným
poskytovateľom a fyzickou osobou, pre ktorú Mesto Moldava nad Bodvou požiadalo
o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby,
b) kópiu Registračnej karty neverejného poskytovateľa sociálnej služby,
c) doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby, na ktorú je finančný príspevok
určený, nemá evidované daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane,
nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie (potvrdenia musia byť od
každej zdravotnej poisťovne), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
d) čestné prehlásenie, že neverený poskytovateľ nedosahuje zisk.
(3) Mesto Moldava nad Bodvou uskutoční kontrolu doručenej žiadosti o poskytnutie finančného
príspevku. V prípade neúplnosti uvedenej žiadosti, mesto vyzve neverejného poskytovateľa
o jej doplnenie.
(4) Po doručení úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku
Mestu Moldava nad Bodvou vzniká neverejnému poskytovateľovi nárok na poskytnutie
finančného príspevku.
(5) Mesto Moldava nad Bodvou pripraví a následne uzatvorí s neverejným poskytovateľom
zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.
(6) Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí finančného príspevku Mesto do 30 dní vyplatí
finančný príspevok na samostatný bankový účet neverejného poskytovateľa, zriadený výlučne
na účel uvedený v zmluve.

2) Mení sa ČASŤ ÔSMA na ČASŤ DEVIATA
3) Mení sa ČASŤ DEVIATA na ČASŤ DESIATA
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Čl. 2
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1)

Ostatné ustanovenia VZN č. 108 v znení Dodatku č. 1, 2 a 3 o sociálnych službách
v Moldave nad Bodvou ostávajú nezmenené.

(2)

Na tejto zmene Všeobecne záväzného nariadenia sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Moldave nad Bodvou, dňa .............................

V Moldave nad Bodvou dňa ............................
JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 108/ zverejnený: 08. 03. 2022 na pripomienkovanie na úradnej tabuli
Dodatok č. 2 k VZN č. 108 schválené:
na MZ dňa ................ uznesením č................
Dodatok č. 2 k VZN č. 108 vyhlásené:
vyvesením dňa................. na 15 dní na úradnej tabuli
Dodatok č. 2 k VZN č. 108 účinný:
zvesením z úradnej tabule dňa..........................
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