Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2007
o zriadení Zariadenia prechodného ubytovania
Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku podľa § 6, ods. 1 a § 11, ods. 4, písm. g) a na základe § 2,
ods.1, písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Základné ustanovenia
Zariadenie prechodného ubytovania (ďalej len Zariadenie) pre občanov mesta Kežmarok,
ulica Slavkovská č. 712/47, slúži na zabezpečenie pomoci občanom, ktorí sa z rôznych
dôvodov ocitli v náhlej sociálnej núdzi, v ohrození zdravia alebo bez prístrešia.
Zariadenie je súbor 4 obytných miestností so spoločným WC, s možnosťou prípravy
stravy, ktoré nemajú charakter bytu a slúžia na prechodné ubytovanie.
Článok 2
Cieľové skupiny
Cieľové skupiny v Zariadení sú občania s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorí sú:
1. občania, ktorým na základe rozhodnutia súdu má mesto poskytnúť prístrešie
2. obete domáceho násilia, ktoré sa ocitli v krízovej situácii a potrebujú dočasné útočisko
3. občania, ktorí sa ocitli v situácii sociálnej núdze s následkom straty bývania
4. obete živelnej pohromy (požiar bytu, vážne poškodenie ...)
Článok 3
Postup pri prijatí občana do Zariadenia prechodného ubytovania
1. O dočasnom ubytovaní v Zariadení v prípadoch súdneho rozhodnutia o poskytnutí
prístrešia rozhoduje primátor mesta. Občan z cieľovej skupiny 2-4 môže požiadať
Mestský úrad v Kežmarku o prechodné ubytovanie v tomto Zariadení. Žiadosť o
ubytovanie v Zariadení podáva občan na Mestský úrad v Kežmarku, odd. sociálne.
Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a osôb, ktoré žiada ubytovať spolu s ním,
potvrdenie o zamestnaní, výšku príjmu, potvrdenie od lekára o zdravotnom stave a
odôvodnenie svojej žiadosti.
2. Mestský úrad v Kežmarku, oddelenie sociálne zabezpečí vedenie samostatnej evidencie
žiadateľov o prechodné ubytovanie. Žiadosti bude posudzovať komisia sociálna a bytová.
3. Zmluvu o prechodnom ubytovaní uzatvorí s občanom správca Zariadenia prechodného
ubytovania Spravbytherm s.r.o. Kežmarok.
Článok 4
Náležitosti Zmluvy o prechodnom ubytovaní
1. Zmluva o prechodnom ubytovaní bude uzatvorená na dobu 4 kalendárnych týždňov.
2. Dĺžka ubytovania v Zariadení je stanovená maximálne na dobu 1 roka.

Článok 5
Úhrada nákladov spojených s ubytovaním v Zariadení prechodného ubytovania
1. Poplatok za poskytnutie ubytovania je stanovený na 40,- Sk/deň pre dospelú osobu a 20,Sk/deň pre dieťa.
2. Občan je povinný uhrádzať poplatok za poskytnutie prechodného ubytovania pri nástupe a
to vždy vopred k prvému dňu pracovného týždňa na dobu 1 týždňa v hotovosti správcovi
objektu.
3. Cena za poskytnutie prechodného ubytovania je stanovená vo výpočtovom liste, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí prechodného ubytovania. Výpočtový list vydá
správca objektu Spravbytherm s.r.o. Kežmarok. V prípade živelnej pohromy alebo inej
skutočnosti, ktorá znehodnotí majetok občana môže dať primátor mesta výnimku z ceny.
Článok 6
Povinnosti zmluvných strán
1. Občan v Zariadení prechodného ubytovania je povinný:
a) dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o prechodnom ubytovaní a z Ubytovacieho
poriadku,
b) spolupracovať na riešení svojej sociálnej situácie, predovšetkým v oblasti ubytovania,
pracovnej a spoločenskej sebarealizácie,
c) umožniť za účelom kontroly, vykonania údržby a nevyhnutných opráv vlastníkovi a
správcovi bytového fondu vstup do obývaných priestorov,
d) dodržiavať predpisy protipožiarnej ochrany a bezpečnostné predpisy,
e) dodržiavať poriadok a čistotu v priestoroch a v okolí Zariadenia prechodného ubytovania
f) pravidelne uhrádzať náklady spojené s poskytnutím prechodného ubytovania v
stanovenom termíne.
2. V prípade, že občan hrubo poruší povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o prechodnom
ubytovaní a Ubytovací poriadok, mesto Kežmarok je oprávnené okamžite zrušiť Zmluvu o
prechodnom ubytovaní v Zariadení a občan je povinný obývaný priestor odovzdať
správcovi nasledujúci deň do 09.00 hod.
3. Občan a jeho rodinní príslušníci sú povinní po uplynutí doby, na ktorú bola uzavretá
Zmluva o prechodnom ubytovaní opustiť pridelené obytné priestory bez nároku na
poskytnutie náhradného ubytovania, bytu, či prístrešku.
Článok 7
Ubytovací poriadok
Pre Zariadenie prechodného ubytovania je vypracovaný Ubytovací poriadok, ktorý po
prerokovaní v komisii sociálnej a bytovej schvaľuje a podpisuje primátor mesta.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku dňa 13. 12. 2007 číslom
uznesenia 277/2007 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Igor Š a j t l a v a
primátor mesta
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Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

