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Obec Kuklov na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení
neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov
č. 2/2021
o poskytovaní sociálnych služieb v Komunitnom centre v Kuklove

Časť prvá
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1. Komunitné centrum Kuklov, so sídlom Kuklov 146, je zriadené v súlade s § 24d zákona č.
488/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, obcou Kuklov za účelom
poskytovania sociálnych služieb.
2. Komunitné centrum nemá právnu subjektivitu, je organizačnou súčasťou Obecného úradu
Kuklov.

Časť druhá
Všeobecná časť
§2
Konanie vo veciach poskytovania sociálnych služieb
1. Obec Kuklov v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje sociálne služby v komunitnom centre
fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na sociálnu službu bez vydania rozhodnutia.
2. Prijímateľmi sociálnej služby v komunitnom centre sú fyzické osoby s trvalým pobytom v obci
Kuklov, prioritne obyvatelia marginalizovanej rómskej komunity, občania v nepriaznivej

sociálnej situácii, rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, rodiny ohrozené sociálnym vylúčením, dlhodobo nezamestnaní, seniori,
deti, mamičky na rodičovskej dovolenke, osoby s ŤZP, plnoleté fyzické osoby.

§3
Postup pri poskytovaní sociálnych služieb
1. V komunitnom centre:
a/ sa poskytuje základné sociálne poradenstvo
b/ sa poskytuje pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
c/ sa vykonáva preventívna aktivita
d/ sa zabezpečuje záujmová činnosť
e/ sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia
2. Činnosti uvedené v bode 1 sa poskytujú ambulantnou a terénnou formou.
3. Sociálna služba sa maloletým deťom poskytuje len na základe písomného súhlasu
zákonného zástupcu.
4. O poskytnutí sociálnej služby vedie komunitné centrum spisovú agendu.

§4
Úhrada za poskytnutie sociálnej služby
Obec Kuklov poskytuje sociálnu službu bezplatne.

Časť tretia
§5
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kuklov č. 2/2021 o poskytovaní sociálnych
služieb v komunitnom centre v Kuklove bolo schválené na zasadnutí Obecného
zastupiteľstva v Kuklove dňa 16.12.2021, uznesením č. 49/2021.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli obce Kuklov.

Kuklov 17.12.2021

Iveta Holková
starostka obce

