Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecné záväzné  

NARIADENIE

mesta Žilina o zriadení Zariadenia dočasného bývania.

č.    /2007
Článok 1
Úvodné ustanovenia

Na zabezpečenie pomoci pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli v náhlej sociálnej núdzi, v ohrození zdravia alebo bez prístrešia Mesto Žilina zriadilo Zariadenie dočasného bývania.

Článok 2
Cieľové skupiny 

Cieľové skupiny v Zariadení dočasného bývania sú občania s trvalým pobytom v meste Žilina, ktorí sú :

	obete domáceho násilia, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a potrebujú dočasné bezpečné útočisko,


	ľudia v situácii sociálnej núdze s následkom straty bývania, napr. osamelí dospelí, rodičia s deťmi, manželské páry, ktorí sa náhle ocitli bez strechy nad hlavou,


	chovanci z detských domovov, náhradnej rodinnej starostlivosti, diagnostických a reedukačných zariadení, ktorí nemajú zabezpečené bývanie, prípadne návrat do pôvodného rodinného prostredia by pre nich znamenal ohrozenie,


	obete živelnej pohromy (požiar domu, poškodenie ....)


Článok 3
Postup pri prijatí klienta do zariadenia dočasného bývania

	Občan, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi (krízovej situácií), môže požiadať Mestský úrad v Žiline o dočasné ubytovanie v Zariadení dočasného bývania. Žiadosť o ubytovanie v zariadení dočasného bývania občan podáva na predpísanom tlačive na Mestský úrad v Žiline príslušný odbor. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a osôb, ktoré žiada ubytovať spolu s ním, potvrdenie o zamestnaní, výšku príjmu, profesný životopis, potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a odôvodnenie svojej žiadosti.


	Mestský úrad v Žiline – príslušný odbor zabezpečí vedenie samostatnej evidencie žiadateľov o dočasné ubytovanie. Každá žiadosť sa bude posudzovať individuálne v komisii pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania, ktorá pozostáva z 2 zástupcov mesta, 1 poslanca, ktorý je členom sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie a 2 zástupcov z neziskových organizácií. 


Komisia pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania najneskôr do 14 dní od podania kompletnej žiadosti zásadne rozhodne na základe voľných kapacít  o ubytovaní klienta v Zariadení dočasného bývania.

	Zmluvu s občanom o dočasnom ubytovaní uzatvorí primátor mesta Žilina na základe návrhu komisie. 


Článok 4
Povinné náležitosti zmluvy o dočasnom ubytovaní 

Zmluva o dočasnom ubytovaní bude uzatvorená na skúšobnú dobu v dĺžke najviac 3 mesiace, pričom táto skúšobná doba bude mať zároveň diagnostickú funkciu. 

	Po uplynutí skúšobnej doby komisia pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania na základe odporúčania sociálneho pracovníka rozhodne individuálne v dĺžke 3 – 6 mesiacov podľa kategórie klientov o predĺžení ubytovania v Zariadení dočasného bývania. 


Dĺžka ubytovania v Zariadení dočasného bývania je stanovená maximálne na dobu 2 roky  vrátane skúšobnej doby. 

Článok 5
Úhrada nákladov spojených s ubytovaním v Zariadení dočasného bývania

	Poplatok za poskytnutie ubytovania v Zariadení dočasného bývania je stanovený na 500,- Sk na mesiac pre dospelú osobu a 250,- Sk na mesiac pre dieťa.  


	Klient je povinný uhrádzať poplatok za poskytnutie ubytovania v Zariadení dočasného bývania pri nástupe, a to vždy vopred k prvému dňu v kalendárnom  mesiaci v hotovosti do pokladne Mestského úradu v Žiline. 


	Každý klient má povinnosť si uhrádzať v plnej výške platby SIPO (elektrická energia, plyn, televízia a rozhlas).


Článok 6
Povinnosti klientov 

	Klient v Zariadení dočasného bývania je povinný:

	dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dočasnom ubytovaní a z ubytovacieho  poriadku, 
	spolupracovať na riešení svojej sociálnej situácie, predovšetkým v oblasti ubytovania, pracovnej a spoločenskej sebarealizácie,
	umožniť za účelom kontroly, vykonania údržby a nevyhnutných opráv vlastníkovi a správcovi bytového fondu vstup do obývaných priestorov,
	dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy,
	dodržiavať poriadok a čistotu v priestoroch a v okolí Zariadenia dočasného bývania,

pravidelne mesačne uhrádzať náklady spojené s poskytnutím ubytovania  v stanovenom termíne.

	V prípade, že klient hrubo poruší povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dočasnom ubytovaní a ubytovací poriadok Mesto Žilina je oprávnené okamžite zrušiť zmluvu o dočasnom ubytovaní v Zariadení dočasného bývania a klient je povinný odovzdať obývaný priestor správcovi nasledujúci deň do 9.00 hod. 


	Klient a jeho rodinní príslušníci sú povinní po uplynutí doby, na ktorú im bola uzatvorená zmluva o dočasnom ubytovaní opustiť pridelené obytné priestory bez nároku na poskytnutie náhradného ubytovania, príp. náhradného bytu.


Článok 7
Ubytovací poriadok

Pre Zariadenie dočasného bývania je vypracovaný Ubytovací poriadok, ktorý po odporučení komisiou schvaľuje a podpisuje primátor mesta Žilina.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

	Schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa ........ .


	Nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. ............ .
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	primátor mesta Žilina

