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Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia                               

o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Krompachy 

Číslo:  

1/2017 

 

 

 

Mesto Krompachy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 72 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene 

a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov  

vydáva 

Doplnok č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/ 2017 o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy 

(ďalej len „Doplnok“): 

Čl. 1 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 1/2017  o úhradách za poskytovanie 

sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy v znení Doplnku č. 1 

sa mení a dopĺňa takto: 

 

(1) V článku 2 ods. 1  sa dopĺňa písmeno c) v znení: 

„c) terénna sociálna služba krízovej intervencie.“.  

(2) Za článok 4 za vkladá nový článok 5. Doterajšie články 5 až 13 sa prečíslujú na články 6 

až 14. Nový článok 5 znie: 

„Čl. 5 

Terénna sociálna služba krízovej intervencie 

(1) Terénna sociálna služba krízovej intervencie je poskytovaná na základe § 24a zákona 

o sociálnych službách. Poskytuje sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá 

je ohrozená sociálnym vylúčením alebo je obmedzená jej schopnosť sa spoločensky 

začleniť a samostatne riešiť svoje problémy a jej obsahom je činnosť zameraná 

na vyhľadávanie takýchto fyzických osôb, odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie 

činnosti zamerané najmä na vykonávanie preventívnej aktivity, poskytovanie sociálneho 

poradenstva, sociálnej rehabilitácie, pomoci pri uplatňovaní práv a právom chránených 

záujmov a utváranie podmienok na výdaj stravy alebo výdaj potravín. 

(2) Mesto poskytuje sociálnu službu prostredníctvom príslušného oddelenia mestského úradu 

najmä terénnou formou v prirodzenom sociálnom alebo domácom prostredí odkázanej 

osoby, rodiny, komunity, ale aj ambulantnou formou v Zariadení sociálnych služieb 

Maška  na adrese Stará Maša č. 606, Krompachy. 

(3) Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje v pracovných dňoch v čase 

úradných hodín Mestského úradu v Krompachoch. 

(4) Terénna sociálna služba krízovej intervencie sa poskytuje bezplatne. 

Čl.  2 

Na tomto Doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch dňa 22.12.2020 

uznesením č. 24/E.3 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho  vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta. 

 

 

Ing. Iveta Rušinová v. r. 

 primátorka mesta 

 


