OBEC CHOTÍN
____________________________________________________

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ N ARI ADENI E
č. 4/2015,

O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH POSKYTOVANÝCH V KOMUNITNOM CENTRE NA
ÚZEMÍ OBCE CHOTÍN

Návrh VZN: 4/2015 - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 02.07.2015
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN: 20.07.2015
Doručené pripomienky (počet) : neboli doručené pripomienky.
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN: nebolo potrebné
Vyhodnotenie pripomienok k VZN doručené poslancom: nebolo potrebné

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Chotíne dňa 21.07.2015 pod č. : 4/2015.
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Chotín dňa : 22.07.2015.

VZN nadobúda účinnosť dňom 04.08.2015

Obecné zastupiteľstvo v Chotíne podľa § 4 ods.3, písm. p/ a § 6 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
a v nadväznosti ustanovenia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov
v y d á v a t o t o:
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) obce Chotín č. 4/2015
o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom Centre na území obce Chotín.
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Chotín 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
Obec Chotín 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

a)

b)
c)
d)

- zákonník zástupcovia detí
v komunitnom centre sa najmä:
- poskytuje sociálne poradenstvo
- zabezpečuje záujmová činnosť
- poskytuje pomoc pri príprave na školské vyučovanie
- vykonáva komunitná práca.
Sociálna služba sa maloletým deťom poskytuje len na základe písomného
súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.
O poskytnutí sociálnej služby vedie komunitné centrum spisovú agendu.
Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou a terénnou formou.
§4
Úhrada za poskytnutie sociálnej služby

Obec Chotín poskytne sociálnu službu v komunitnom centre bezplatne.

§5
Záverečné ustanovenie
Toto všeobecné záväzné nariadenie obec Chotín č. 4/2015 o sociálnych službách na území
obce Chotín a bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Chotíne dňa
21.07.2015 a nadobúda účinnosť 04.08.2015.

Ing. František Magyari
Starosta obce

