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NÁVRH NA UZNESENIE

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
A. Schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia
núdzového bývania s názvom „DÚHA“
B. Schvaľuje
doplnenie popisu bytov, zapísaných na LV č. 3198 v k. ú. Žiar nad Hronom, a to:



bytu č. 3-G, nachádzajúceho sa na 3. poschodí bytového domu so súpisným číslom 509,
postaveného na pozemku CKN parcela číslo 700/3 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 376 m2, číslo vchodu 19, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom
bytu č. 4-B, nachádzajúceho sa na 4. poschodí bytového domu so súpisným číslom 509,
postaveného na pozemku CKN parcela číslo 700/3 - zastavané plochy a nádvoria o
výmere 376 m2, číslo vchodu 19, na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom

a to nasledovne:
Pôvodný popis bytov:



Byt č. 3-G
Byt č. 4-B

Navrhovaný popis bytov:



Byt č. 3-G - ZNB
Byt č. 4-B - ZNB

V poznámke na LV bude skratka ZNB vysvetlená ako zariadenie núdzového bývania.

Dôvodová správa
a/ Zariadenie núdzového bývania je jednou z možností riešenia veľmi náročnej klientely,
ktorou sú týrané ženy či matky s deťmi. Táto služba umožňuje prechodne, na niekoľko
mesiacov vyriešiť ubytovanie nielen pre samotnú ženu, ale aj matku dieťaťa alebo viacerých
detí, či FO – žene, ktorej je zverená výchova a opatera maloletého dieťaťa. U takýchto klientov
sa stretávame s násilím v rodinách vo forme psychického a fyzického týrania, ako aj s ďalšími
patologickými javmi. Jedná sa napr. o zanedbávanie výchovy – najmä školskej dochádzky,
ktoré vzniká väčšinou ako dôsledok strachu pred agresorom. Všetky dôsledky a negatívne
javy, s ktorými sa dotknutá rodina začne potýkať v krízovej situácii, a ktoré sa naplno rozvinú
a vyvrcholia momentom opustenia domácnosti, si často krát žena nedokáže riešiť v plnom
rozsahu, pokiaľ nedisponuje možnosťou náhradného ubytovania, napr. u najbližšej rodiny,
alebo nedisponuje s voľnými finančnými prostriedkami, aby si dokázala zaplatiť drahý
komerčný prenájom.
Mesto Žiar nad Hronom sa rozhodlo podať takto skúšaným ženám pomocnú ruku a chce
zriadiť novú sociálnu službu - zariadenie núdzového bývania pre ženy.
Zariadenie núdzového bývania neposkytuje matkám a deťom len bezpečné prístrešie, ale
budeme im poskytovať prostredníctvom sociálnej pracovníčky aj sociálne poradenstvo,
sprievod pri vybavovaní si ďalšej pomoci, alebo administratívnu súčinnosť pri komunikácii
s úradmi.
Zároveň však každá prijímateľka sociálnej služby bude musieť rešpektovať ako Domový
poriadok tak aj Prevádzkový poriadok zariadenia, ktorým chceme zabezpečovať čo
najplynulejší chod zariadenia. Ich súčasťou je aj zamýšľaná pracovná terapia, nakoľko všetky
sebaobslužné činnosti – varenie, pranie, upratovanie, dodržiavanie hygienických zásad
spoločného bývania a pod. si budú klientky – prijímateľky sociálnej služby zabezpečovať
samy.

b/ Zmenu v zápise na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR, katastrálne územie Žiar nad
Hronom, do listu vlastníctva č. 3198 je nutné uskutočniť z dôvodu uskutočnenia registrácie
novej sociálnej služby mesta Žiar nad Hronom na Úrade banskobystrického samosprávneho
kraja, ktorú sa mesto rozhodlo poskytnúť týraným ženám a ich deťom. Registrácia sociálnej
služby sa zrealizuje v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
Ide o bližšiu identifikáciu predmetných bytov vyčlenených pre účely zariadenia núdzového
bývania ako novej sociálnej služby mesta Žiar nad Hronom.

MESTO

ŽIAR NAD HRONOM

NÁVRH

Všeobecne záväzné nariadenie
č. /2015
o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby
zariadenia núdzového bývania

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.:
.

Účinnosť od: 09. 03. 2015

zo dňa:

/2015
16. 02. 2015

Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hronom, v súlade s § 80 písm. g) Zákona č.
448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení z. č. 455/1991 zb. o živnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení
mesta Žiar nad Hronom o poskytovaní a prevádzke sociálnej služby zariadenia núdzového
bývania (ďalej len „VZN“).

§1
Účel VZN
1. Účelom tohto VZN je stanoviť pravidlá, podľa ktorých sa postupuje pri prevádzkovaní
zariadenia núdzového bývania (ďalej len „zariadenie“) nachádzajúceho sa na Ul. M.
Chrásteka č. 19 v Žiari nad Hronom.
2. Zariadenie núdzového bývania je sociálna služba krízovej intervencie podľa zákona č.
448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení z. č. 455/1991 zb. o
živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

§2
Základné ustanovenia
1. Sociálna služba v zariadení je určená fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii,
ktorým je jej ohrozenie sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa
spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre ohrozenie správaním
iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných osôb.
2. Prijímateľom sociálnej služby v zariadení je:
- osamelá tehotná žena,
- osamelá matka s jedným dieťaťom,
- osamelá matka s dvomi deťmi,
- osamelá matka s tromi a viac deťmi.
3.

V zariadení sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii:
a) poskytuje
- ubytovanie na určitý čas,
- sociálne poradenstvo,
- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
b) utvárajú podmienky na
- prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
- vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
- pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
- záujmovú činnosť.

§3
Výška úhrady za sociálnu službu poskytovanú zariadením
1. Úhrada za sociálnu službu pre fyzickú osobu v hmotnej núdzi a s príjmom na úrovni
životného minima – ubytovanie v zariadení s trvalým pobytom v meste Žiar nad
Hronom v €/deň :
a) osamelá tehotná žena 1,10/deň
b) osamelá matka s jedným dieťaťom 1,10/deň
c) osamelý matka s dvomi deťmi 1,40/deň
d) osamelý matka s tromi a viac deťmi 1,70/deň.
2. Úhrada za sociálnu službu pre fyzickú osobu v hmotnej núdzi a s príjmom na úrovni
životného minima – ubytovanie v zariadení, ktorá nemá trvalý pobyt v meste Žiar nad
Hronom v €/deň :
a) osamelá tehotná žena 1,30/deň
b) osamelá matka s jedným dieťaťom 1,30/deň
c) osamelá matka s dvomi deťmi 1,60/deň
d) osamelá matka s tromi a viac deťmi 1,90/deň.
3. Úhrada za sociálnu službu – ubytovanie v zariadení je pre fyzickú osobu s príjmom zo
zamestnania vo výške €/deň = 5,00/deň.
4. Prijímateľ sociálnej služby je povinný tvoriť každý mesiac (cestou pokladne MsÚ v Žiari
nad Hronom) fond opráv - zábezpeku vo výške 2,00 €. Tá bude použitá na úhradu
opráv DHN (drobného hmotného majetku), ktoré v zariadení používa pre vlastnú
potrebu (žehlička, práčka, rýchlovarná kanvica), ako aj DHM zo spoločných priestorov
zariadenia.
§4
Výška úhrady za obslužné činnosti
1. Obslužnými činnosťami pre tento účel VZN sú pranie, žehlenie, upratovanie a údržba
bielizne a šatstva.
2. Obslužné činnosti vykonávajú ubytovaní prijímatelia sociálnej služby v rámci pracovnej
terapie. Tieto činnosti sú bez úhrady.

§5
Spôsob úhrady za sociálnu službu
1. Úhradu za poskytovanú sociálnu službu v zariadení platí fyzická osoba za kalendárny
mesiac, v ktorom sa fyzickej osobe sociálna služba v zariadení poskytuje, najneskôr do
15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Pri nástupe do zariadenia počas
kalendárneho mesiaca platí fyzická osoba za tento mesiac odo dňa nástupu do
zariadenia pomernú časť úhrady za poskytovanú sociálnu službu v zariadení podľa
počtu dní, počas ktorých sa fyzickej osobe sociálna služba v zariadení poskytuje.
2. V prípade fyzickej osoby poberajúceho štátne dávky spadajúce do okruhu inštitútu
osobitného príjemcu si mesto Žiar nad Hronom vyhradzuje právo požiadať o výkon

inštitútu osobitného príjemcu na všetky oprávnené štátne dávky, ktoré budú slúžiť na
pokrytie nákladov za poskytnutú sociálnu službu.

§6
Ďalší postup
1. O sociálnu službu v zariadení žiada fyzická osoba na predpísanom tlačive
prostredníctvom príslušného útvaru Mestského úradu v Žiari nad Hronom.
2. Poskytnutie a zabezpečenie sociálnej služby v zariadení uskutočňuje Mesto Žiar nad
Hronom na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, pričom táto musí byť
uzatvorená písomne a spôsobom, ktorý je pre prijímateľa sociálnej služby
zrozumiteľný.
3. V zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa môžu dohodnúť aj ďalšie náležitosti podľa
druhu sociálnej služby.
4. Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zariadení uzatvára fyzická osoba s mestom
Žiar nad Hronom na dobu určitú, najdlhšie na 6 mesiacov. Zmluvu o poskytovaní
sociálnej služby v zariadení možno na základe žiadosti prijímateľa sociálnej služby raz
predĺžiť a to najviac o ďalších 6 mesiacov, ak ďalej nie je ustanovené inak.
5. Prijímateľ sociálnej služby môže v prípade hodného osobitného zreteľa opätovne
požiadať o predĺženie poskytovania sociálnej služby v zariadení, pričom zmluvu o
poskytovaní sociálnej služby v zariadení možno predĺžiť najviac o ďalších 6 mesiacov.
6. O predĺženie poskytovania sociálnej služby v zariadení žiada prijímateľ sociálnej služby
na predpísanom tlačive minimálne 1 mesiac pred ukončením zmluvy o poskytovaní
sociálnej služby prostredníctvom príslušného útvaru Mestského úradu v Žiari nad
Hronom.
7. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby,
možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
8. Podmienky bývania v zariadení upravuje domový poriadok, ktorý schvaľuje primátor
mesta Žiar nad Hronom.

§7
Umiestnenie žiadateľa v zariadení, návštevy a vstup iných osôb do zariadenia
1. Umiestnenie prijímateľa v zariadení vykonáva poverený pracovník Odboru starostlivosti
o obyvateľa Mestského úradu v Žiari nad Hronom v spolupráci s terénnym sociálnym
pracovníkom.
2. Po pridelení miestnosti ho oboznámia s domovým poriadkom. Prijímateľ podpíše, že
bude dodržiavať domový poriadok, podpíše inventárny zoznam prevzatých vecí a
hmotnú zodpovednosť za zverený inventár.
3. Do zariadenia majú vstup len umiestnené fyzické osoby, tj. prijímateľ sociálnej služby.
Ostatné osoby môžu vstupovať do tohto zariadenia len so súhlasom mestského úradu,
Odboru starostlivosti o obyvateľa.

§8
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom uznesením
číslo ...... /2015, zo dňa: 16. 02. 2015 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta.
2. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v
písomnej forme na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom,
elektronicky na e-mail: livia.hricova@ziar.sk, alebo ústne do zápisnice na mestskom
úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť
úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z
pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí
navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Mgr. Peter Antal
primátor

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: 30. 01 .2015
do: 16. 02. 2015
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom:
od: xx. xx. 2015
do: xx. xx. 2015

