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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách
a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

I. ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenia) je v rámci plnenia úloh mesta
Brezna na úseku sociálnych vecí stanoviť podmienky na zabezpečenie určitých sociálnych služieb
pre klientov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č.445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a to
nasledovne:
−
−
−
−

stanoviť podmienky poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach, výšku a spôsob úhrady
stanoviť podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, výšku a spôsob úhrady
stanoviť podmienky poskytovania odľahčovacej služby, výšku a spôsob úhrady
stanoviť podmienky poskytovania pomoci pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora
zosúlaďovania rodinného a pracovného života, výšku a spôsob úhrady
− stanoviť podmienky požičiavania pomôcok
− stanoviť podmienky poskytovania sociálnej služby v dennom centre.

II. ČASŤ
Zariadenia sociálnych služieb
§2
Poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach
1. Mesto Brezno zriadilo ako organizačnú súčasť príslušnej organizačnej zložky v zmysle zákona
č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov tieto zariadenia:
a) zariadenie núdzového bývania NÁRUČ (ďalej ZNB), ul. B. Němcovej 25, Brezno
b) útulok NÁDEJ (ďalej útulok), ul. Mládežnícka 4, Brezno
c) nízkoprahové denné centrum Lúč (ďalej NDC), ul. Mládežnícka 4, Brezno
2. V príslušných zariadeniach nemožno poskytovať sociálne služby klientovi, ktorého zdravotný
stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.
3. Na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach majú prednostné právo klienti s trvalým
pobytom v meste Brezne. Pokiaľ sa jedná o klienta s trvalým pobytom mimo mesta Brezna,
tomu je možné poskytnúť sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov v súčinnosti s príslušnou obcou alebo VUC.
§3
Zariadenie núdzového bývania NÁRUČ
1. V ZNB sa poskytujú sociálne služby v zmysle § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
2. Podmienky poskytovania služieb v ZNB:
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a) klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služieb v zariadení
b) určený zodpovedný sociálny pracovník príslušnej organizačnej zložky spracuje prešetrí
sociálnu situáciu klienta a so stanoviskom predloží vedúcemu príslušnej organizačnej zložky
k rozhodnutiu o poskytnutí služby
c) doba poskytovania sociálnych služieb v ZNB je maximálne na 12 mesiacov
d) vo výnimočných prípadoch a po prešetrení sociálnej situácie klienta, sa môže poskytovanie
služieb v ZNB predĺžiť
e) pri nástupe do zariadenia je klient oboznámený s domovým a prevádzkovým poriadkom, čo
potvrdzuje svojím podpisom.
3. Výška úhrady v ZNB:
a) klient neplatí za sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov
b) klient hradí náklady spojené s ubytovaním a to nasledovne:
- osoby staršie ako 18 rokov 1 €/deň,
- osoby mladšie ako 18 rokov 0,30 €/deň
c) v prípade hospitalizácie klienta v zdravotníckom zariadení, klient hradí 50% stanovenej
úhrady
4. Spôsob úhrady:
a) úhradu za poskytnuté služby v ZNB hradí klient pri nástupe do zariadenia v hotovosti
v pokladni mestského úradu alebo do rúk zamestnanca príslušnej organizačnej zložky
b) v prípade predčasného ukončenia poskytovania služieb v ZNB mu bude preplatok vrátený na
základe vyúčtovania v pokladni mestského úradu, ak dôvodom ukončenia poskytovaných
služieb nie je porušenie domového poriadku.
5. Zodpovednosť za škodu:
- spravuje sa ustanoveniami platného Domového poriadku ZNB Náruč.

§4
Útulok NÁDEJ
1. V útulku sa poskytujú sociálne služby v zmysle § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
2. Podmienky poskytovania služieb v útulku:
a) klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služieb v zariadení, ktorého súčasťou je aj
potvrdenie lekára o zdravotnom stave a o bezinfekčnosti
b)v prípade požiadania o sprostredkovanie služby na útulku mimo pracovnej doby, klientovi
táto môže byť poskytnutá tak, že so zamestnancom útulku vyplní klient tlačivo „ubytovací
list“ a nasledujúci pracovný deň sa dostaví na odbor sociálnych vecí k určenému pracovníkovi
c) klientovi, ktorému sa poskytujú služby v čase riešenia krízovej sociálnej situácie, potvrdenie
vystaví lekár dodatočne
d) určený zodpovedný sociálny pracovník príslušnej organizačnej zložky prešetrí sociálnu
situáciu klienta a so stanoviskom predloží vedúcemu príslušnej organizačnej zložky
k rozhodnutiu o poskytnutí služby
e) doba poskytovania sociálnych služieb v útulku je maximálne 6 mesiacov
f) vo výnimočných prípadoch a po prešetrení sociálnej situácie klienta, sa môže poskytovanie
služieb v útulku predĺžiť
g) pri nástupe do zariadenia je klient oboznámený s domovým a prevádzkovým poriadkom, čo
potvrdzuje svojím podpisom.
h) v zariadení sa neposkytnú služby klientovi, ktorý je pod vplyvom alkoholických alebo iných
omamných látok.
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3. Výška úhrady v útulku:
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 ubytovaním a to nasledovne: 0,90 €/noc/ osoba
c) v prípade hospitalizácie klienta v zdravotníckom zariadení klient platí 50% stanovenej
úhrady
4. Spôsob úhrady:
a) úhradu za poskytnuté služby v útulku hradí klient pri nástupe do zariadenia v hotovosti do rúk
zamestnanca príslušnej organizačnej zložky
b)v prípade predčasného ukončenia poskytovania služieb v útulku mu bude preplatok vrátený na
základe vyúčtovania v pokladni mestského úradu, ak dôvodom ukončenia poskytovaných
služieb nie je porušenie domového poriadku.
5. Zodpovednosť za škodu:
- spravuje sa ustanoveniami platného Domového poriadku útulok Nádej.
§5
Nízkoprahové denné centrum LÚČ
1. V NDC sa poskytujú služby klientom v zmysle § 28 zákona č. 448/2008 Z.z. v znení
neskorších predpisov.
2. NDC: sociálne služby sa poskytujú pondelok 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 hradí klient v hotovosti do rúk zamestnanca útulku.

III. časť Ďalšie sociálne služby
§6
Poskytovanie ďalších sociálnych služieb
1. Mesto Brezno poskytuje prostredníctvom príslušnej organizačnej zložky ďalšie sociálne
služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a to nasledovne:
a) opatrovateľskú službu (ďalej len OSL)
b) odľahčovaciu službu
c) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného a pracovného
života
d) požičiavanie pomôcok
e) sociálne služby v práčovni
f) sociálne služby v dennom centre Prameň (ďalej DC), ul. Rázusova 2, Brezno.

§7
Opatrovateľská služba
1. OSL sa poskytuje v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Podmienky poskytovania OSL:
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a) klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služby a priloží potrebné prílohy v zmysle
zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
b)mesto zabezpečí vypracovanie lekárskeho posudku, spracuje sociálny posudok a posudok
o odkázanosti na sociálnu službu
c) mesto vydá rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby
d)klient následne písomne požiada mesto o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní OSL a predloží
čestné vyhlásenie o majetku FO na účely platenia úhrady za sociálnu službu s osvedčeným
podpisom
e) pri posudzovaní majetku na základe predloženého čestného vyhlásenia uvedeného v §7, bode
2, písm. d) sa postupuje v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
3. Priemerné ekonomické náklady spojené s poskytovaním OSL za predchádzajúci rok sú určené
v súlade s §72 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a to vo výške 4,30
eur/hodina/klient. Výška úhrady je najmenej vo výške 50% priemerných ekonomických
oprávnených nákladov, čo predstavuje sumu 2,15 eur/hodina/klient
4. Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných
úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v závislosti od
času a doby poskytovania OSL a to nasledovne:
a) časové pásmo I. v čase poskytovania 7.30-15.30, úhrada klienta 2,15 €/hodina
b) časové pásmo II. v čase poskytovania 15.30-22.30, úhrada klienta 2,30 € /hodina
c) časové pásmo III v čase poskytovania 22.30-7.30, úhrada klienta 3,00 €/hodina
d) počas sviatkov a dní pracovného pokoja úhrada klienta 2,50 €/hodina
e) donáška jedla do domácnnosti formou rozvozu obedov, úhrada klienta 0,30 €/deň
5. Mesto Brezno pripieva klientovi - prijímateľovi OSL podľa určeného časového pásma
uvedeného v § 7 , bod 4, písm. a) až d)tohto VZN v závislosti od príjum klienta nasledovne:
a) príjem klienta do 300 € – príspevok mesta 60 %
b) príjem klienta do 300 € do 400 €- príspevok mesta 50 %
c) príjem klienta od 400 € do 500 € - príspevok mesta 30 %
d) príjem klienta nad 500 € – príspevok mesta 10 %
6. Výška úhrady za OSL sa určí pre jednu neplnoletú fyzickú osobu podľa rozsahu poskytovaných
úkonov podľa prílohy č. 4 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v závislosti od
času a doby poskytovania OSL a to nasledovne:
a) časové pásmo I. v čase poskytovania 7.30-15.30, úhrada klienta 0,60 €/hodina
b) časové pásmo II. v čase poskytovania 15.30-22.30, úhrada klienta 0,80 € /hodina
c) časové pásmo III v čase poskytovania 22.30-7.30, úhrada klienta 1,20 €/hodina
d) počas sviatkov a dní pracovného pokoja úhrada klienta 1,00 €/hodina
7.Spôsob úhrady:
a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú OSL obsahuje zmluva o poskytovaní OSL
b) úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
v danom roku, v ktorom sa OSL poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v
pokladni mestského úradu.
8. V prípade, že klient netrvá na dodržaní príjmu po zaplatení úhrady za OSL vo výške 1,3 násobku
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a má záujem dobrovoľne hradiť úhradu
za OSL vo vyššej alebo plnej miere, môže tak vykonať na základe svojho čestného vyhlásenia.
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§8
Odľahčovacia služba

1. Odľahčovacia služba sa poskytuje v zmysle § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
2. Podmienky poskytovania odľahčovacej služby:
a) klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie odľahčovacej služby a priloží potrebné
prílohy v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov
b) klient následne písomne požiada mesto o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie odľahčovacej
služby
3. Výška úhrady:
- prijímateľ platí úhradu za službu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4
zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v závislosti od času a doby
poskytovania odľahčovacej služby podľa § 7, ods. č. 4 , č. 5 a č. 6 tohto VZN
4. Spôsob úhrady:
a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú odľahčovaciu službu obsahuje zmluva
o poskytovaní odľahčovacej služby
b) úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
v danom roku, v ktorom sa odľahčovacia služba poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave
alebo v pokladni mestského úradu.
§9
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života
a pracovného života sa poskytuje v zmysle § 31 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
2. Podmienky poskytovania služby:
a) klient vyplní formulár žiadosti o poskytovanie služby
b)klient následne písomne požiada mesto o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služby
3. Výška úhrady za službu:
a) prijímateľ platí úhradu za službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov
b) výška úhrady za službu pre klienta sa určí podľa § 31, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z.
v znení neskorších predpisov a v závislosti od času a doby poskytovania:
- v časovom pásme I v čase 7.30 - 15.30 úhrada klienta 0,30 €/hodina
- v časovom pásme II v čase 15.30 - 22.30 úhrada klienta 0,40 €/hodina
- v časovom pásme II v čase 22.30 - 7.30 úhrada klienta 0,50 €/hodina
4. Spôsob úhrady:
a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú službu obsahuje zmluva o poskytovaní služby
b)úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
v danom roku, v ktorom sa služba poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v
pokladni mestského úradu.

§ 10
Požičiavanie pomôcok
1. Pomôcky sa poskytujú klientom v zmysle § 47 zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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2. Požičiavanie pomôcok je možné v pracovné dni pondelok až piatok v súlade s úradnými
hodinami mestského úradu.
3. Podmienky požičavania pomôcok:
a) klient vyplní formulár žiadosti o uzatvorenie zmluvy na poskytovanie sociálnej
služby – požičanie pomôcky a priloží potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave
b) vhodnú pomôcku možno zapožičať podľa požiadavky klienta a podľa pomôcok,
ktoré má požičovňa k dispozícii
c) pomôcka sa zapožičiava na dohodnutý čas, najviac však na 12 mesiacov
s možnosťou predĺženia v prípade objektívnych príčin na strane klienta po prešetrení
sociálnej situácie sociálnym pracovníkom príslušnej organizačnej zložky
4. Výška úhrady za zapožičanie pomôcky:
a) pri zapožičaní pomôcky do doby 14 kalendárnych dní klient nehradí žiadny poplatok
b) nad 14 kalendárnych dní hradí klient 0,15,- €/deň počas celej doby výpožičky.
c) v prípade nevrátenia pomôcky v stanovenom čase je sankcia vo výške 1 -€ za každý
deň naviac
d) v prípade straty alebo poškodenia pomôcky hradí klient cenu pomôcky v plnej výške.
5. Spôsob úhrady:
- úhradu za poskytnutú službu hradí klient v hotovosti v pokladni mestského úradu
alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave.

§ 11
Práčovňa
1. V práčovni sa poskytujú sociálne služby v zmysle § 59 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov, príp. podľa potrieb a situácie iným osobám s trvalým pobytom v meste
Brezne
2. Podmienky poskytovania služby práčovne:
a) služby sa poskytujú v práčovi pondelok až piatok, od 8.30 h do 12.00 h
b)bielizeň prinesená do práčovne je viditeľne označená
c) lehota na vyzdvihnutie bielizne je najneskôr do 30 kalendárnych dní od doby prinesenia do
práčovne
d)do práčovne sa neprijíma šatstvo a bielizeň, ktoré vyžaduje chemické čistenie.
3. Výška úhrady za služby v práčovni: je určená podľa hmotnosti suchej bielizne: 1 kg / 0,50€.
4. Spôsob úhrady: klient platí úhradu v hotovosti pracovníčke práčovne.

§12
Denné centrum Prameň
1. V DC sa poskytujú sociálne služby v zmysle § 56 zákona č.448/2008 Z.z. v znení neskorších
predpisov.
2. DC: sociálne služby sa poskytujú počas pracovných dní pondelok až piatok od 7.30 h. do 16.00
h.
3. Služby v DC sú poskytované bezplatne.
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IV. ČASŤ
Záverečné ustanovenia
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN sa ruší VZN č.3/2009, č. 10/2009, č. 8/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb v zariadeniach v zariaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych službách.
§ 14
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.07.2012

