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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-03/2009 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych
služieb sa mení a dopĺňa takto:
1. § 1 sa dopĺňa
„ - stanoviť podmienky požičovne pomôcok“
2. § 2, ods.1 sa dopĺňa písmeno
„ d) Nízkoprahové denné centrum „Lúč, (ďalej NDC) ul. Mládežnícka 4, Brezno“
3. V II. časti za § 5 sa vkladá nový § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§6
Nízkoprahové denné centrum „LÚČ“
1. V nízkoprahovom dennom centre (ďalej NDC) sa poskytujú služby klientom v zmysle §
28 zákona č. 448/2008 Z.z.
2. NDC: sociálne služby sa poskytujú utorok až piatok, od 8.00 h do 12.00 h
3. Výška úhrady v NDC:
a) klient neplatí za sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom
chránených záujmov, za nevyhnutné ošatenie a obuv
b) klient hradí náklady spojené s prípravou stravy - 0,50 €/1 jedlo a náklady spojené
s vykonaním osobnej hygieny – 0,50 €/ 1 osoba.
4. Spôsob úhrady:
úhradu za poskytnuté služby v útulku hradí klient v hotovosti do príručnej pokladnice
NDC, alebo pokladne MsÚ.
4. Za § 6 sa vkladá nová časť III, ktorá vrátane nadpisu znie: „III. časť Ďalšie sociálne služby“
5. Doterajší „§ 6 až 8“ sa označuje ako „§7 až 9“.
6. Za § 9 sa vkladá nový § 10, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 10
Požičovňa pomôcok
1. Pomôcky sa poskytujú klientom v zmysle § 47 zákona 448/2008 Z.z.
2. Požičovňa pomôcok: pondelok až piatok
3. Podmienky zapožičania pomôcok:
a) klient vyplní formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej
služby – požičanie pomôcky a priloží potrebné prílohy v zmysle zákona č. 448/2008
Z. z.
b) vhodnú pomôcku možno zapožičať podľa požiadavky klienta a podľa pomôcok,
ktoré má požičovňa k dispozícii
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c) pomôcka sa zapožičiava na dohodnutý čas, najviac však na 6 mesiacov s možnosťou
predĺženia v prípade objektívnych príčin na strane klientovi
d) príslušný pracovník zapíše identifikačné údaje klienta vypožičanú pomôcku do
evidenčnej knihy
e) v prípade nevrátenia pomôcky v stanovenom čase je sankcia vo výške 1 -€ za každý
deň naviac
f) v prípade straty alebo poškodenia pomôcky hradí klient cenu pomôcky v plnej výške.
4. Výška úhrady za zapožičanie pomôcky:
a) pri zapožičaní pomôcky do doby 14 kalendárnych dní klient nehradí žiadny poplatok
b) nad 14 kalendárnych dní zaplatí klient 0,15,- €/deň počas celej doby výpožičky.
5. Spôsob úhrady:
úhradu za poskytnuté služby v požičovni pomôcok hradí klient v hotovosti do príručnej
pokladnice požičovne, alebo pokladne MsÚ.
6. Doterajšia „III. časť“ sa mení na „IV. časť“ a doterajšie „§ 9 a 10“ sa označujú ako „§ 11
a 12“.

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 14.12.2009

