Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO
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v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa § 11 ods.4, písm. g) č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších 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 neskorších zmien a dodatkov o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych
služieb
1. § 9 sa mení takto:
Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa
1. Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa
zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 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 v závislosti od času a doby poskytovania:
- v časovom pásme I v čase 7.30 - 15.30 úhrada klienta
0,50 €/hodina
- v časovom pásme II v čase 15.30 - 22.30 úhrada klienta 0,60 €/hodina
- v časovom pásme III v čase 22.30 - 7.30 úhrada klienta 0,70 €/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.
2. Dopĺňa sa §9 a :
Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života
1. Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života sa poskytuje
rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe
rozhodnutia súdu, v zmysle § 32a 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 v závislosti od času a doby poskytovania:
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v časovom pásme I v čase 7.30 - 15.30 úhrada klienta 2,46 €/hodina
v časovom pásme II v čase 15.30 - 22.30 úhrada klienta 2,50 €/hodina
v časovom pásme III v čase 22.30 - 7.30 úhrada klienta 3,00 €/hodina
c) výška úhrady za službu pre klienta s nepriaznivým zdravotným stavom
v závislosti od času a doby poskytovania:
v časovom pásme I v čase 7.30 - 15.30 úhrada klienta 2,00 €/hodina
v časovom pásme II v čase 15.30 - 22.30 úhrada klienta 2,30 €/hodina
v časovom pásme III v čase 22.30 - 7.30 úhrada klienta 2,50 €/hodina

sa určí

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.
5. Službu je možné poskytnúť najmenej v rozsahu jedného kalendárneho mesiaca.

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2017.
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