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Mestské zastupiteľstvo v Prešove 

Mesto Prešov 

UZNESENIE 

z XXII. riadneho zasadnutia 

Mestského zastupitel'stva v Prešove 

dňa: 27.6.2012 	 číslo: 242/2012 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č.•../2012 o sociálnych službách, 

o spôsobe určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešova o zmene 

a doplnení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní 

sociálnej pomoci občanom mesta 

Mestské zastupitel'stvo v Prešove 

uznáša sa a schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. ...12012 o sociálnych službách, o spôsobe 

určenia a výške úhrad za sociálne služby poskytované mestom Prešov a o zmene a doplnení 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č. 1/2009 o poskytovaní sociálnej pomoci 

občanom mesta v predloženom znení s touto zmenou: 

§ 26 Záverečné ustanovenia znie: 

,,1. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom 

určenia výšky za poskytované sociálne služby v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. 

o ochrane osobných údajov v zneni neskorších predpisov. 

2. 	 Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na verejné 

pripomienkovanie dňa 11.05.2012 a zvesený dňa 22.05.2012. 

3. 	 Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo ho Mestské 

zastupiteľstvo v Prešove dňa .................. uznesenim č........................... 

4. 	 Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta Prešov dňa 

.................. a zvesené dňa ........................... 
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5. 	 Toto všeobecne záväzné nariade~e nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na 

úradnej tabuli mesta Prešov, okrem\ § 13 - § 17, § 22 a § 23, ktoré nadobúdajú účinnosť 
dňa 1.1.2013. 

\ 

6. 	 Dňom účinnosti tohto všeobecne ~väzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Prešov č. 6/2011 P sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za 
\ 

sociálne služby poskytované mestQm Prešov, okrem článkov 6 - 9, ktoré ostávajú 
I 

v platnosti do 31.12.2012." I 

" 

19. ds. 2012 

\ (/;l ~~ 

JUDr. Pavel HÁ G Y A RI) 

primátor mesta 

Dostanú: 	 Overovatelia: 

podľa rozdeľovníka Ing. Stanislav Kahanec ~~'---
Ing. Marta Kollárová, PhD. J::-etJ~ 
JUDr. René Pucher /l-r/ 
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