DODATOK Č. l
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA MICHALOVCE Č. 188/2016 O ROZSAHU
POSKYTOVANIA INÝCH SLUŽIEB V SOCIÁLNEJ OBLASTI MESTA A O SPÔSOBE A VÝŠKE ÚHRAD
ZA TIETO SLUŽBY PRE DÔCHODCOV A URČENÉ SKUPINY OBČANOV MESTA MICHALOVCE

Článok 6
Poskytovanie

služieb Krízového strediska osobnej hygieny pre marginalizované

skupiny občanov

Mesta Michalovce

6.1 Mesto Michalovce poskytuje službu: Krízové stredisko osobnej hygieny (KSOH), ako dobrovoľnú
sociálnu výpomoc, pre marginalizované skupiny občanov Mesta Michalovce.
6.2 Služba v Krízovom stredisku osobnej hygieny sa poskytuje fyzickým osobám s trvalým pobytom
v meste Michalovce, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb, pre potreby vykonania nevyhnutnej základnej osobnej hygieny alebo prania šatstva
resp. bielizne s tým, že je určená pre fyzické osoby spadajúce do cieľovej - marginalizovanej skupiny,
kam patria najmä:
a) občania bez prístrešia,
b) osoby závislé na alkohole a drogách,
c) osoby po návrate z výkonu trestu,
d) ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím,
e) osoby v hmotnej núdzi,
f) dôchodcovia,
g) týrané ženy, opustené matky s deťmi.
6.3 Služba Krízové stredisko osobnej hygieny má nízkoprahový charakter, čo znamena, ze je
poskytovaná tak, aby bola pre občanov ľahko dostupná s minimálnymi obmedzeniami, aj s vzhľadom
na výšku úhrady za túto službu.
6.4 V stredisku sa poskytujú služby:
a) sprchovanie občanov,
b) využívanie WC,
d) pranie bielizne a šatstva,
e) sušenie bielizne a šatstva za použitia sušičky.
6.5 Miestom poskytovania služby v KSOH je objekt Komunitného centra na Ulici Mlynskej.
6.6 Výška úhrady za poskytované služby v KSOH je určená nasledovne:
a) za sprchovanie 1 osoba/15 minút
0,50 €
b) za použitie práčky 1 krát
1,50 €
c) za použitie sušičky 1 krát
0,80 €
d) za použitie toalety 1 krát
0,10 €
Výšky úhrad sú rovnaké pre deti aj pre dospelých. Úhrada za poskytnutú službu je zaplatená fyzickou
osobou vopred do pokladne MsÚ v Michalovciach, ktorá je zriadená priamo v objekte KSOH.
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Doterajší Článok č. 6 je prečíslovaný

na Článok Č. 7:

Článok Č. 7
Účinnosť
Dodatok Č. 1 k VZN Mesta Michalovce Č. 188/2016 o rozsahu poskytovania iných
služieb v sociálnej oblasti mesta a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre dôchodcov a určené
skupiny občanov v Meste Michalovce bol schválený Uznesením Mesta Michalovce Č. 25 zo dňa
14.5.2019 a nadobúda účinnosť odo dňa 1.7.2019.
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