M e s t o

S e č o v c e

Bod č . 9 : Návrh zmlúv –sociálne služby ADCH Košice

Predkladateľ: Ing. Viera Wawreková- sociálny odbor
Spracovateľ: Ing. Viera Wawreková- sociálny odbor
Na zastupiteľstvo dňa: 27.04.2018
Prerokované: komisia finančná, sociálna
Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
UZNESENIE
zo IV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Sečovciach
zo dňa 27.04.2018

Mestské zastupiteľstvo v Sečovciach
podľa ustanovenia § 11 odst. 4, zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení obcí, v znení
neskorších predpisov, vychádzajúc z § 12 a § 14 , Štatútu Mesta Sečovce
A/ schvaľuje :
A1)
Zmluvu o poskytovaní terénnej sociálnej služby – opatrovateľskej služby podľa predloženého návrhu
s poskytovateľom Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice IČO: 35514027

A2 )
Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby – denný stacionár podľa predloženého návrhu
s poskytovateľom Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice IČO: 35514027

B/ poveruje
Primátora mesta Sečovce podpísať zmluvy o poskytovaní
predložených návrhov.
Dôvodová správa k predloženému materiálu :

sociálnych služieb

podľa

Mesto Sečovce poskytuje sociálne služby podľa zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov. Podľa uvedeného zákona mesto vykonáva rozhodovaciu činnosť
v oblasti odkázanosti na sociálnu službu a to : opatrovateľskú službu, zariadenie pre seniorov,
zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár. Opatrovateľskú službu a ďalšie sociálne služby
v našom meste poskytuje Mesto Sečovce, Arcidiecézna charita Košice a Reformovaná kresťanská
cirkev.
Podľa § 75 ods. 1 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je
obec od 1.1.2018 povinná poskytnúť neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb príspevok na
prevádzku poskytovanej sociálnej služby, ak o poskytovanie sociálnej služby požiada obec.
Mesto Sečovce
nepožiadalo neverejných poskytovateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej
služby . Mesto nepredpokladalo takéto výdavky a preto má vyhradené finančné prostriedky na
financovanie príspevkov na dofinancovanie sociálnej služby v limitovanom objeme.
Mesto navrhuje
dofinancovanie
na základe požiadavky Arcidiecéznej charity Košice ako
poskytovateľa
sociálnej služby – denný stacionár, opatrovateľská služba pre občanov mesta
uvedených v návrhu zmlúv a financovať bude iba poskytovanie služby za vyššie uvedených
podmienok a v stanovenom termíne.

