Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja . 1/2006
o zmene a doplnení
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2003
o spôsobe ur enia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za
sociálne služby

Zastupite stvo Košického samosprávneho kraja uznesením .47/2006 na svojom 4. zasadnutí
d a 3. apríla 2006, pod a § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona . 302/2001 Z.z.
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a pod a príslušných
ustanovení zákona . 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje
l. I
Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja . 3/2003 o spôsobe
ur enia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby ( alej len
nariadenie) sa mení a dop a takto:
1. V celom texte nariadenia s výnimkou § 10, ktorý sa ozna il ako § 8 a § 14, ktorý sa
ozna il ako §12, sa za slová „zariadenia sociálnych služieb“ vkladajú slová „a
zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“ v príslušnom tvare.
2. Vypúš a sa l. II. Spôsob ur enia úhrady, výška úhrady a spôsob platenia úhrady za
opatrovate skú službu, §6 Okruh osôb, ktorým sa poskytuje opatrovate ská služba,
§7 Rozsah opatrovate skej služby
3. Pôvodný l III. sa ozna uje ako

l II.

4. § 8 sa ozna uje ako § 6. Ods. 1 sa dop a písmenom f) a g), ktoré znejú:
„f) krízové strediská,
g) resocializa né strediská.“
5. § 9 sa ozna uje ako § 7. Ods. 1 sa dop a písmenom d), ktoré znie:
„d) ob anovi inej krajiny, ktorý má na území KSK trvalý pobyt.“
6. V § 10 sa ozna uje ako § 8. Ods. 3 písm. b) sa za písmeno „c)“ vkladá „a d).“
7. V § 10, ktorý sa mení na § 8, sa dop a ods. 12, ktorý znie:
„(12) Upusti od úhrady jednorazového pe ažného príspevku môže v zmysle ods. 5
štatutárny zástupca zariadenia sociálnych služieb.“
8. § 10, ktorý sa ozna uje ako § 8, sa dop a odsekmi 13 až 17, ktoré znejú:
„(13) Z iných dôvodov ako v ods. 5 môže štatutárny zástupca zariadenia sociálnych
služieb upusti od úhrady iba po predchádzajúcom písomnom súhlase KSK.

(14) KSK na tento ú el zria uje komisiu, ktorej lenov vymenúva a odvoláva
predseda KSK. Komisia má nepárny po et lenov, minimálne troch lenov.
(15) Ak ob an, ktorý splnil podmienky pod a ods. 1 a prestúpi do iného zariadenia
sociálnych služieb uvedeného v § 8 ods. 1 písm. a) a b), v tomto už jednorazový
pe ažný príspevok neuhrádza.
(16) Ak ob an, ktorý splnil podmienky pod a ods. 1 a v lehote 30 dní od nástupu do
zariadenia sociálnych služieb ukon í pobyt v tomto zariadení, jednorazový pe ažný
príspevok mu bude vrátený. Ak ob an, ktorý splnil podmienky pod a ods. 1 a v lehote
30 dní od nástupu do zariadenia sociálnych služieb zomrie, jednorazový pe ažný
príspevok bude predmetom konania o dedi stvo.

9.

(17) Ak ob an, ktorý
a) bol prijatý do zariadenia sociálnych služieb pod a § 3 tohto nariadenia na dobu
ur itú
b) starostlivos je mu poskytovaná aj po uplynutí vopred dohodnutej doby na základe
splnenia podmienok pod a § 10 ods. 1 a 2 tohto nariadenia,
c) v lehote 30 dní odo d a následného poskytovania starostlivosti po uplynutí vopred
dohodnutej doby ukon í pobyt v tomto zariadení
d) alebo zomrie
jednorazový pe ažný príspevok neuhrádza. V prípade, že ob an tento jednorazový
pe ažný príspevok uhradil a následne došlo k úmrtiu ob ana bude jednorazový
pe ažný príspevok predmetom konania o dedi stve.“
§ 11 sa ozna uje ako § 9

10.

§ 12 sa ozna uje ako § 10

11.

§ 13 sa ozna uje ako § 11

12.

Pôvodný l IV. sa ozna uje ako

13.

§ 14 sa ozna uje ako § 12

14.

§ 15 sa ozna uje ako § 13

l III.

l. II
Predseda Košického samosprávneho kraja je splnomocnený, aby vyhlásil úplné znenie
Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja . 3/2003 o spôsobe
ur enia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby, ako to vyplýva zo
zmien a doplnení vykonaných týmto nariadením.

l. III
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Zastupite stvom Košického
samosprávneho kraja d a 3.4.2006 uznesením .47/2006 a nadobúda ú innos 30. d om odo
d a vyvesenia.

JUDr. Zdenko Trebu a
predseda
Košického samosprávneho kraja

Vyvesené: 13.4.2006

