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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:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Brezno číslo VZN-05/2012 v znení VZN 11/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb
v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

1. „V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová:
-

stanoviť podmienky poskytovania sociálnej služby s použitím telekomunikačných
technológií – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci „

2. „ § 6 sa dopĺňa písmenom g), ktoré znie: sociálnej služby s použitím telekomunikačných
technológií - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci“
3. „§ 12 vrátane nadpisu znie:
Sociálne služby s použitím telekomunikačných technológií
Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
1. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa poskytuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z.
v znení neskorších predpisov.
2. Podmienky poskytovania:
a) trvalý alebo prechodný pobyt klienta na území mesta Brezno
b) klient doloží potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom
stave
c) klient uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby
3. Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci sa vykonáva prostredníctvom signalizačného alebo
audiovizuálneho zariadenia napojeného na centrálny dispečing na mestskej polícii v Brezne, ktorý
zabezpečí potrebnú pomoc.
4. Signalizačné alebo audiovizuálne zariadenie sa poskytuje osobám s nepriaznivým zdravotným
stavom v zmysle ods. 1 bezodplatne – formou výpožičky.
5. Úhrada klienta za používanie tohto zariadenia je stanovená vo výške 9,90 € na jeden kalendárny
mesiac.
6. Spôsob úhrady:
a) rozsah a podmienky úhrady za poskytovanú službu obsahuje zmluva o poskytovaní sociálnej
služby – Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
b) úhradu hradí klient mesačne, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca v danom
roku, v ktorom sa sociálna služba poskytla prevodom z účtu v peňažnom ústave alebo v pokladni
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mestského úradu.“
4. Doterajší „§ 12 a § 13“ sa označuje ako „§ 13 a § 14“

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť

01.01.2013

