Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov  vydáva toto 




Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 13/2011 

 o Zariadení dočasného bývania 



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, ktorým sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ktorými sú:

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

osamelý rodič, alebo rodičia s deťmi,
	obete živelnej pohromy (požiar, ekologická alebo priemyselná havária).


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. Formulár žiadosti o ubytovanie a poskytovanie služieb v zariadení dočasného bývania občan podáva na Mestský úrad v Žiline  na vecne príslušný odbor, s odôvodnením svojej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať:

-	osobné údaje žiadateľa a osôb, ktoré žiada ubytovať spolu s ním,
-	lekárske potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa a osôb, ktoré žiada ubytovať, 
 -	potvrdenie o zamestnaní,
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 -	potvrdenie o výške príjmu,
-	doklady, ktoré preukazujú rozhodujúce skutočnosti uvádzané v žiadosti (lekárske správy , podanie na orgány činné v trestnom konaní a iné )

	Mestský úrad v Žiline – vecne príslušný odbor zabezpečí vedenie samostatnej evidencie žiadateľov o dočasné ubytovanie. Odbor sociálny a zdravotný, prešetrí sociálnu situáciu klienta a so stanoviskom vedúceho odboru predloží na rozhodnutie komisií pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania, ktorá pozostáva z dvoch zástupcov mesta, jedného poslanca, ktorý je súčasne členom sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie a dvoch zástupcov neziskových organizácií, ktorých predmetom činnosti je práca s cieľovými skupinami uvedenými v čl.2.  


	Komisia pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania najneskôr do 14 dní od podania kompletnej žiadosti a jej preverení rozhodne na základe voľných kapacít o umiestnení občana v Zariadení dočasného bývania.


	Na základe návrhu  komisie o dočasnom ubytovaní vecne príslušný odbor pripraví oznámenie o ubytovaní v Zariadení dočasného bývania, ktoré podpisuje primátor mesta. Nájomnú zmluvu s občanom o dočasnom ubytovaní uzatvára správca zariadenia.



Článok 4
Povinné náležitosti zmluvy o dočasnom ubytovaní 

Nájomná zmluva o dočasnom ubytovaní sa uzatvára na dobu určitú v dĺžke trvania 3-6 mesiacov,  najdlhšie na dobu 2 roky, vrátane 3 mesačnej skúšobnej doby, ktorá má súčasne diagnostickú funkciu.  V zmluve je súčasne uvedené na akú dobu sa uzatvára. Zmluva je platná po podpise zmluvných strán a účinná dňom uvedeným v zmluve. 
.
	Po uplynutí skúšobnej doby komisia pre ubytovanie v Zariadení dočasného bývania na základe odporúčania Poradne pre rodinu v kríze Náruč, ktorá poskytuje klientom zariadenia sociálne, právne, psychologické poradenstvo a ostatné podporné služby, rozhodne o predĺžení platnosti nájomnej zmluvy.

 


Článok 5
Úhrada nákladov spojených s ubytovaním v Zariadení dočasného bývania

	Úhrada za ubytovanie v Zariadení dočasného bývania je stanovená na mesiac pre dospelú osobu 20€,  pre dieťa 10€.  


	Klient je povinný platiť úhradu za ubytovanie v Zariadení dočasného bývania pri nástupe, a to vždy vopred k prvému dňu v kalendárnom  mesiaci na bankový účet správcu zariadenia. Súčasne je klient povinný si uhrádzať v plnej výške poplatky za služby (elektrická energia, plyn, televízia a rozhlas). 
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	Nájomná zmluva obsahuje aj dohodu o finančnej zábezpeke vo výške 50€ a musí byť uhradená pri podpise nájomnej zmluvy správcovi zariadenia a je evidovaná na konte nájomníka


	Finančná zábezpeka slúži na vyrovnanie nedoplatkov vzniknutých z úhrad nájomného a záloh za služby a možného poškodenia bytu a jeho zariadenia.


Ak nedôjde k uzavretiu nájomnej zmluvy, správca zariadenia finančnú zábezpeku nevyberá. 

Článok 6
Povinnosti klientov 

Klient a ďalšie osoby ktoré sú s ním dočasne ubytované v Zariadení dočasného bývania sú povinní spolupracovať s Poradňou pre rodinu v kríze Náruč, dodržiavať podmienky nájomnej zmluvy, ubytovací poriadok a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. 


Článok 7
Ubytovací poriadok
Pre klientov Zariadenia dočasného bývania platí Ubytovací poriadok, ktorý po odporučení komisiou pre Zariadenie dočasného bývania schvaľuje a podpisuje primátor mesta Žilina.



   Článok 8
Spoločné a záverečné ustanovenia

	Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 10/2007


	Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 19.09.2011. 


	Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Žilina 15 dní, a nadobúda účinnosť dňom 11.10.2011.
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	primátor mesta Žilina


