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I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len nariadenia) je v rámci plnenia úloh
mesta Brezna na úseku sociálnej pomoci klientovi, stanoviť podmienky prijatia do zariadení
sociálnych služieb (ďalej len ZSS) a podmienky poskytovania opatrovateľskej služby.
2. Stanoviť výšku a spôsob úhrady za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb.
3. Stanoviť výšku a spôsob úhrady za opatrovateľskú službu na území mesta Brezna
§2
Poskytovanie služieb v ZSS
1. Sociálne služby v ZSS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna možno poskytovať klientovi,
ktorému nemožno poskytnúť inú sociálnu službu na vyriešenie sociálnej núdze
2. Mesto Brezno zriadilo ako organizačnú súčasť odboru školstva a sociálnych vecí tieto ZSS:
 Domov pre osamelých rodičov, ul. B. Němcovej 25 Brezno
 Útulok, Mládežnícka 4 Brezno
 Práčovňa
3. V ZSS nemožno poskytovať služby klientovi, ktorého zdravotný stav si vyžaduje ústavnú
starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
4. Na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach majú prednostné právo klienti s trvalým
pobytom v meste Brezno.
5. V zariadeniach sa poskytujú najmä tieto sociálne služby: bývanie, prístrešie, zaopatrenie
a poradenstvo

II. ČASŤ
Úhrada za sociálne služby
§3
Domov pre osamelých rodičov
1. V Domove pre osamelých rodičov (ďalej len DOR) možno poskytovať bývanie a poradenstvo
podľa osobitného predpisu 1
 osamelému rodičovi maloletého alebo osamelému rodičovi s maloletým , ktorých život alebo
zdravie sú ohrozené, alebo je ohrozená výchova maloletého, alebo
 osamelej tehotnej žene, ktorá sa ocitla v sociálnej núdzi spôsobenej stratou rodinného
prostredia
2. Podmienky poskytovania služieb v DOR klientom s trvalým pobytom v meste Brezno:
 Klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služieb v zariadení
 Vyplnenú žiadosť si uplatní na Mestskom úrade v Brezne.
 Určený zodpovedný sociálny pracovník oddelenia sociálnych vecí spracuje, prešetrí sociálnu
situáciu klienta a spolu so stanoviskom predloží vedúcemu odboru školstva a sociálnych vecí
 Na základe jeho stanoviska pripraví rozhodnutie o poskytovaní, resp. neposkytovaní
sociálnych služieb a predloží ho primátorovi mesta.
1

§ 27 Zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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 Poskytnutie služieb klientovi je priznané rozhodnutím mesta Brezna o poskytovaní služieb na
dobu maximálne 6 mesiacov
 Vo výnimočných prípadoch a po prešetrení sociálnej situácie klienta môže poskytovanie
služieb v DOR predĺžiť o 6 mesiacov primátor mesta.
 Pri nástupe do zariadenia je klient oboznámený určeným sociálnym pracovníkom s
podmienkami ubytovania, je riadne oboznámený s domovým a prevádzkovým poriadkom, čo
potvrdzuje svojim podpisom.
 V naliehavých prípadoch môže o okamžitom umiestnení klienta rozhodnúť vedúci odboru
školstva a sociálnych vecí na dobu 48 hodín.
 Za naliehavý prípad sa považuje napr. bezprostredné ohrozenie života.
3. Podmienky poskytovania služieb v DOR klientom s trvalým pobytom mimo mesta Brezno:
 Klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služieb v zariadení
 Vyplnenú žiadosť si uplatní na obecnom úrade v mieste svojho trvalého bydliska
 Obec, na území ktorej má klient trvalý pobyt, uhradí mestu Brezno za poskytovanie služieb
jej obyvateľom v zariadení príspevok vo výške 5% mesačných výdavkov na prevádzku
zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok.
 Sociálny pracovník DOR kontaktuje sociálneho pracovníka príslušného obecného úradu
a oboznámi ho s podmienkami ubytovania klienta
 Príslušná obec poukáže príspevok na účet mesta Brezna odo dňa začatia poskytovania
služieb.
 Ak obec určený príspevok neuhradí, zriaďovateľ má právo neposkytnúť služby klientovi.
 V prípade, že obec, v ktorej má klient trvalý pobyt neposkytne príspevok za poskytovanie
služieb v zariadení klientovi, môže si klient hradiť príspevok z vlastných príjmov.
 Výška príspevku pri takejto úhrade klientom je 1% z mesačných výdavkov na prevádzku
zariadenia za predchádzajúci kalendárny rok.
 Klient príspevok uhradí spolu s platbou za poskytované služby v pokladni mestského úradu.
 Ak klient určený príspevok neuhradí, zriaďovateľ má právo neposkytnúť služby klientovi.
 Poskytnutie služieb v DOR týmto klientom je možné, len pokiaľ sú v zariadení voľné miesta
a medzi žiadateľmi nie je klient s trvalým pobytom v meste Brezno
§4
Výška a spôsob úhrady za bývanie v DOR
1. Výška úhrady je určená týmto VZN.
2. Klient v zariadení platí úhradu za bývanie, ďalšie služby (poradenstvo) sú poskytované
bezplatne.
3. Súčasťou zariadenia je aj sociálnoprávna poradňa, v ktorej sú poskytované poradenské služby
bezplatne nie len klientom zariadenia.
4. Na účely úhrady za bývanie sa považuje:
 obytná miestnosť
 príslušenstvo obytnej miestnosti: kuchyňa, spoločenská miestnosť, kúpeľňa, kúpeľňa
a sušiareň, WC
 prevádzkové zariadenie obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti: najmä rozvod
elektrickej energie, vody, plynu, odvádzanie odpadových vôd hygienické zariadenie
 vybavenie obytnej miestnosti: lôžko, stôl, stolička, skriňa, svietidlo
 vybavenie príslušenstva obytnej miestnosti: svietidlo, chladnička, kuchynský sporák,
kuchynská linka, rýchlovarná kanvica, mikrovlnná rúra, sedacia súprava, písacie stoly,
televízor, zrkadlo, záchodová misa, sprchovací kút, pračka
 spoločné priestory: najmä chodba a schodište
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 vecné plnenia spojené s bývaním: najmä vykurovanie, dodávka teplej a studenej vody,
dodávka elektrickej energie, plynu.
5. Mesačná výška úhrady za bývanie sa určí ako súčet:
 násobku dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti
a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú klient užíva.
 dennej sadzby úhrady za užívanie vybavenia obytnej miestnosti a užívanie spoločných
priestorov
 dennej sadzby úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním
6. Určenie veľkosti podlahovej plochy
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti ktorú klient
užíva sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a veľkosť podlahovej plochy
príslušenstva obytnej miestnosti sa vydelí počtom klientov, ktorí túto podlahovú plochu užívajú.
Ak klient užíva podlahovú plochu obytnej miestnosti ktorá je priechodná, veľkosť podlahovej
plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva znižuje o 30%
7. V prípade neúplného obsadenia obytnej miestnosti sa veľkosť podlahovej plochy určí podľa
maximálneho počtu osôb, pre ktorých je táto miestnosť určená.
8. Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti je 0,50,-Sk na osobu
9. Denná sadzba za užívanie 1m2 podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti je 0,50,-Sk
na osobu
10. Denná sadzba úhrady za užívanie prevádzkového zariadenia a vybavenia obytnej miestnosti,
príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie spoločných priestorov je 1,50,- Sk
11. Denná sadzba úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním
 elektrická energia + kúrenie je určená priemernou sumou na osobu za predchádzajúci
kalendárny rok
 studená voda, teplá úžitková voda a domový odpad je určená priemernou sumou na osobu za
predchádzajúci kalendárny rok
12. Spôsob úhrady - úhradu za bývanie v zariadení klient hradí za uplynulý kalendárny mesiac.
Platbu vykoná v hotovosti, do pokladne mestského úradu najneskôr do 15. dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca.
13. V prípade, že klient preruší pobyt v zariadení z osobných dôvodov (napr. návšteva príbuzných),
je za dni prerušenia poskytovania služieb účtovaná suma v plnej výške úhrady za bývanie.
14. V prípade hospitalizácie klienta v zdravotníckom zariadení klient platí 50% stanovenej úhrady
za bývanie.
§5
Útulok
1. Zariadenie poskytuje vybraným skupinám obyvateľov v súlade s osobitnými predpismi2 najmä
tieto služby:
 prístrešie
 sociálne poradenstvo
2. Podmienky poskytovania služieb v útulku:
 Klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie ubytovania v zariadení
 Vyplnenú žiadosť si spolu s požadovanými dokladmi - odporúčanie lekára, uplatní na
Mestskom úrade v Brezne.
 Určený zodpovedný sociálny pracovník oddelenia sociálnych vecí spracuje, prešetrí sociálnu
situáciu klienta a spolu so stanoviskom predloží vedúcemu odboru školstva a sociálnych vecí

2

§ 30 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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 Na základe jeho stanoviska pripraví rozhodnutie o poskytovaní, resp. neposkytovaní
sociálnych služieb v útulku a predloží ho primátorovi mesta.
 V útulku sa poskytujú služby predovšetkým klientom s trvalým pobytom v meste Brezno.
V prípade, že sú v zariadení voľné miesta, tak aj klientom banskobystrického regiónu.
 V zariadení sa poskytuje prístrešie dočasne na prechodný čas – jednorázovo, alebo na dobu
najviac 3 mesiace s možnosťou opakovaného predĺženia pobytu po objektívnom posúdení
zodpovedným sociálnym pracovníkom a predložení na rozhodnutie vedúcej odboru školstva
a sociálnych vecí.
Ubytovaná osoba po príchode predloží svoj občiansky preukaz alebo iný doklad, ktorý dokazuje
jej totožnosť, rozhodnutie oddelenia sociálnych vecí mesta Brezno o poskytovaní služieb
v útulku a v spolupráci so zodpovedným zamestnancom útulku vyplní tlačivo “Ubytovací list“.
V prípade poskytnutia jednorazového ubytovania vyplní zodpovedný zamestnanec s občanom
len „Ubytovací list“.
V naliehavom prípade možno poskytnúť klientovi služby v zariadení aj bez preukazu totožnosti,
avšak maximálne na 48 hodín.
Naliehavé ubytovanie v útulku, využitie služieb v útulku za účelom zabezpečenia osobnej
hygieny a práčovne vo výnimočných prípadoch môže povoliť vedúca odboru školstva
a sociálnych vecí Mestského úradu v Brezne aj bez rozhodnutia vo veci samej podpísaného
primátorom mesta. V týchto prípadoch sa občan ubytuje na základe vystavenia dokladu
„Ubytovací list ZSS - útulok“, ktorý vyhotoví zodpovedný zamestnanec.
Za naliehavý prípad sa považuje napr. bezprostredné ohrozenie života.
Podmienkou poskytovania sociálnych služieb v ZSS - útulok je vyjadrenie lekára o zdravotnom
stave, vrátane potvrdenia o bezinfekčnosti. Občanovi, ktorý je v útulku umiestnený v prípade
nevyhnutného poskytnutia okamžitej pomoci v čase riešenia konkrétnej krízovej situácie
potvrdenie vystaví dodatočne zmluvný lekár.
V zariadení nemožno poskytovať služby klientovi:
 ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení
 ktorý je pod vplyvom alkoholických, alebo omamných látok.

§6
Úhrada za služby z útulku
1. Výška úhrady je určená rozhodnutím mesta Brezna.
2. Klient v zariadení platí úhradu za prístrešie, ďalšie služby (poradenstvo) sú poskytované
bezplatne.
3. Mesačná výška úhrady za služby v zariadení je vypočítaná v závislosti od výšky príjmu klienta,
ktorému sú služby poskytované.
4. Výška úhrady podľa výšky príjmu klienta:
 Klient so základnou dávkou v hmotnej núdzi 30% z príjmu
 Klient s dávkou v hmotnej núdzi s príspevkami 25% z príjmu
 Klient bez príjmu neplatí úhradu po dobu dvoch mesiacov, potom uhradí 50% dlžnej sumy
formou splátok podľa dávky, ktorá mu je priznaná a 50% dlžnej sumy vyrovná vykonaním
pomocných prác v prospech zariadenia.
 Klient s iným príjmom( invalidný, starobný, resp. iný dôchodok) 25% z príjmu
5. Úhrada zahŕňa užívanie podlahových plôch obytnej miestnosti a príslušenstva, užívanie
vybavenia, zariadenia, spoločných priestorov a vecné plnenia spojené s bývaním.
6. Úhradu za bývanie klient hradí u zodpovedného zamestnanca útulku vždy pri príchode do
zariadenia v hotovosti, až do doby prijatia klienta na základe rozhodnutia o ubytovaní, kedy
klient zaplatí za poskytnuté služby na 1 mesiac vopred. Platby klient uhrádza najneskôr do 25.
dňa kalendárneho mesiaca vopred.
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7. V prípade predčasného ukončenia ubytovania v útulku v dôsledku uloženej sankcie nevzniká
občanovi nárok na vrátenie už zaplatenej úhrady. Ak je klient hospitalizovaný v zdravotníckom
zariadení, platba je účtovaná len za dni kedy mu boli poskytované služby v útulku a ostatná časť
úhrady sa mu vráti.
§7
Opatrovateľská služba
1. Opatrovateľská služba ( ďalej len OSL)je jednou z foriem sociálnych služieb ako
špecializovaných činností na riešenie sociálnej núdze
2. Podkladom pre vydania rozhodnutia o poskytnutí opatrovateľskej služby je žiadosť, ktorú
občanovi vydá pracovník oddelenia sociálnych vecí Mestského úradu v Brezne.
3. Vyplnenú žiadosť spolu s odporúčaním príslušného zdravotníckeho zariadenia a potvrdením
o výške príjmu, prípadne rozhodnutím o dôchodku žiadateľ predloží na Mestský úrad
v Brezne.
4. Zodpovedný pracovník oddelenia sociálnych vecí žiadosť spracuje prešetrí sociálnu situáciu
v domácnosti žiadateľa a pripraví rozhodnutie o poskytovaní resp. o neposkytovaní
opatrovateľskej služby.
5. Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby:
 občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní nevyhnutých životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, alebo
kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodcom, tlmočením v posunkovej reči pre
nepočujúce osoby a predčítaním s trvalým pobytom v meste Brezno
 občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri
zabezpečovaní nevyhnutých životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, alebo
kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodcom, tlmočením v posunkovej reči pre
nepočujúce osoby a predčítaním s prechodným pobytom v meste Brezno
 dieťaťu do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú celodennú a riadnu
starostlivosť o dieťa nemôže z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečovať rodič alebo
občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na
základe rozhodnutia príslušného orgánu
 ak sa jednej matke súčasne narodili tri deti a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov
opakovane narodili dvojčatá a to do dovŕšenia troch rokov veku detí
6. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi:
 pri poberaní peňažného príspevku na osobnú asistenciu
 ak je poskytnuté celodenné, osobné riadne opatrovanie osobou uvedenou v osobitnom
predpise3 je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení
touto nákazou.
7. Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana. Opatrovateľská služba sa
poskytuje maximálne 7,5 hod. denne a minimálne 1 hod. denne.
8. Občanovi, ktorý poberá opatrovateľskú službu a z rôznych dôvodov nežiada poskytovanie
opatrovateľskej služby na dobu dlhšiu ako 3 mesiace sa vydá rozhodnutie o zastavení
poskytovania opatrovateľskej služby. O opätovné poskytovanie opatrovateľskej služby musí
občan požiadať.

3

§ 64 ods. 2 Zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
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§8
Spôsob určenia úhrady za opatrovateľskú službu

1. Výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa určí v rozhodnutí mesta Brezna.
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia
kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte na 21 a 30 kalendárnych dní
3. Občan s prechodným pobytom v meste Brezno platí úhradu vyššiu o 5 Sk za každý úkon
opatrovateľskej služby.
4. Úhradu za opatrovateľskú službu platí občan mesačne, najneskôr do 15.dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiaca poštovou poukážkou, prevodom z účtu v peňažnom ústave, alebo
v pokladni mesta Brezna.
5. Občanovi, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, sa časť úhrady vráti, alebo tento občan
doplatí časť úhrady za opatrovateľskú službu podľa skutočného rozsahu poskytnutých
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a foriem zabezpečenia,
kontaktu so spoločenským prostredím v kalendárnom mesiaci, najneskôr do konca
nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
6. Ak občan, od ktorého sa požaduje úhrada za poskytnutú opatrovateľskú službu neohlási výšku
príjmov a hodnotu majetku, resp. zmeny v rodinných a majetkových pomeroch, ktoré sú
rozhodujúce na určenie úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu, mesto rozhodne
o povinnosti tohto občana platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu v celom rozsahu.
7. Občan, ktorý nemá dostatočný príjem na uhradenie opatrovateľskej služby, požaduje sa úhrada
postupne od manžela, manželky, detí, alebo rodičov.
§9
Výška úhrady za opatrovateľskú službu
1. Nevyhnutné životné úkony
 bežné úkony osobnej hygieny vrátane oholenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri
presune na vozík a z vozíka na lôžko a z lôžka, pomoc pri použití WC 10,-Sk/deň
 kúpanie vrátane umytia vlasov
10.- Sk/ deň
 donáška obeda, dovoz obeda, alebo iného teplého jedla,
8.- Sk/deň
 pomoc pri podávaní jedla a pití
8.- Sk/ deň
 starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné prostredie
20,-Sk/deň
 dohľad
15,-Sk/deň
 ustlanie postele
5,-Sk/deň
2. Nevyhnutné práce v domácnosti
 donáška uhlia, dreva, vynesenie popola, donáška vody,
kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
10,-Sk/deň
 nákup a ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s prevádzkou domácnosti 12,-Sk/deň
 umývanie riadu
5,- Sk/deň
 vysypanie smetí
5,- Sk/deň
 výmena posteľnej bielizne
15,- Sk/deň
 príprava a varenie raňajok, olovrantu, večere
15,- Sk/deň
 príprava obeda
20,- Sk/ deň
 práce spojené s udržiavaním domácnosti (zodpovedajúce 1- izbovému bytu – vysávanie,
utieranie prachu, umytie okna)
60,-Sk/deň
 pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej bielizne a ostatnej bielizne 10,-Sk/kg
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3. Formy zabezpečovania kontaktu so spol. prostredím
 sprievod na lekárske vyšetrenie,
 sprievod na vybavenie úradných záležitostí
 sprievod do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania
 sprievod na kultúrne, telovýchovné a iné podujatia, prechádzky
 tlmočenie v posunkovej reči pre nepočujúce osoby
 predčítanie pre nevidiacich pri vybavovaní úradných záležitostí.

10,-Sk/deň
10,-Sk/deň
10,-Sk/deň
10,-Sk/deň
0,-Sk/deň
0,Sk/deň

§ 10
Práčovňa
1. Okruh osôb, ktorým sa poskytuje pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne sú
starobní, invalidní dôchodcovia a iní s trvalým pobytom v meste Brezno. Ďalej občania, ktorým
sa poskytuje opatrovateľská služba.
2. Podmienky poskytovania služby:
 bielizeň prinesená do práčovne musí byť viditeľne označená
 určená pracovníčka prevezme bielizeň od klienta.
 vypočíta mu výšku úhrady za poskytnutú službu a prevezme finančné prostriedky na základe
príjmového dokladu.
 pracovníčka klientovi oznámi termín, kedy si bielizeň má vyzdvihnúť.
 lehota na vyzdvihnutie bielizne je najneskôr do 30 kalendárnych dní od doby prinesenia do
práčovne.
3. Výška úhrady za službu: cena je určená podľa hmotnosti suchej bielizne nasledovne: 1 kg 15,Sk
4. Do práčovne sa neprijíma šatstvo a bielizeň, ktoré vyžaduje chemické čistenie.

III. ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 11
Spoločné ustanovenia
1. Úhrada za sociálne služby poskytované v ZSS určená podľa tohto VZN má právo mesto Brezno
meniť v náväznosti na medziročný nárast inflácie, cenový nárast energií a ostatných okolností
súvisiacich so zabezpečením prevádzky poskytovania služieb v ZSS.
2. Úhrada za úkony opatrovateľskej služby určená podľa tohto VZN sa upraví vždy k 1.7.
príslušného kalendárneho roka náväznosti na úpravu dôchodkov a súm životného minima.
3. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný chrániť osobné údaje získané za účelom určenia výšky
úhrady za poskytované sociálnej služby v zmysle osobitných predpisov 4
4. Dodatky dennej sadzby úhrady za vecné plnenia spojené s bývaním v DOR má mesto Brezno
právo meniť podľa medziročného nárastu miery inflácie.
5. Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa uznieslo na tomto nariadení dňa 13.11.2007.

4

Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
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§ 12
Účinnosť

Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.12.2007, s výnimkou § 7,8,9, ktoré nadobúdajú účinnosť
1.1.2008.

