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Všeobecne záväzné nariadenie obce Predajná
o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre
Predajná
ČASŤ PRVÁ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§1
Predmet úpravy
1.

2.
3.

4.

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Predajná vo veciach:
a) poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre,
b) spôsobu určenia úhrady a jej výšky za poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom
centre.
Komunitné centrum nemá právnu subjektivitu, je organizačnou súčasťou Obecného úradu
obce Predajná.
Za správu komunitného centra je zodpovedný vedúci komunitného centra, ktorý riadi
a organizuje prácu v celom komunitnom centre tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky
úlohy, rozvoj a kvalita poskytovaných služieb.
Sídlo poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre je:
- Ulica Bečov 96/9, 976 63 Predajná
ČASŤ DRUHÁ
VŠEOBECNÁ ČASŤ

§2
Konanie vo veci poskytovania sociálnych služieb
Obec Predajná v 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 poskytujú sociálne služby v rozsahu podľa §24d ods. 1 zákona
o sociálnych službách;
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
Obec Predajná poskytuje sociálnu službu v komunitnom centre bezplatne.
ČASŤ TRETIA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§5
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Predajná na svojom zasadnutí dňa 25.2.2021 uznesením č. 179/2021
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 13.3.2021.
V Predajnej 26.2.2021
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