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Návrh

na

uznesenie

Mestské zastupiteľstvo:
A. Schvaľuje
Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým sa mení VZN č. 3/2017 o sociálnych sluţbách,
o sociálnej sluţbe stredisko osobnej hygieny a práčovňa.

B. Schvaľuje
Zmenu účelu stavby - byt, zapísaný na LV č. 3198 v k. ú. Ţiar nad Hronom, a to:


byt č. 26, 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 56,80 m2, číslo vchodu 19, na Ul. M. Chrásteka v Ţiari nad Hronom

a to nasledovne:
Pôvodný popis bytu:


Byt č. 4 - BZNB

Navrhovaný popis druhu nebytového priestoru:


Zariadenie služieb (výrobné, nevýrobné, opravárenské)

Dôvodová správa
a/ Nové sociálne sluţby - stredisko osobnej hygieny (SOH) a práčovňa sú podľa Zákona
č. 448/2008 Z.z. o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov druhovo zaradené ako podporné
sluţby.
Podľa tohto sa dopĺňa v našom meste komplexný prístup a ciele mesta Ţiar nad Hronom ako
aj jeho systém, ktorým chce mesto riešiť mnohé problémy marginalizovanej rómskej
komunity, osady na Kortíne. Ide však aj o ostatných občanov, ktorí sú ohrození sociálnym
vylúčením alebo ich schopnosti sú obmedzené, pričom dôvody sú rozličné. Mesto sa
poskytovaním sociálnych sluţieb zameriava na riešenie sociálnej núdze a pomoci
jednotlivcom, skupinám alebo komunitám. Registráciou týchto sociálnych sluţieb a
spustením týchto sluţieb sme dali moţnosť klientom – obyvateľom mesta na ich socializáciu
s cieľom posilnenia ich ľudskej dôstojnosti. Ponukou a vytvorením našich sluţieb je snaha v
prospech kvality ţivota obyvateľov mesta Ţiar nad Hronom.
Obe sluţby ako podporné sociálne sluţby sú určené za účelom vytvorenia „beţných“
podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny a na pranie, ţehlenie a
údrţbu bielizne a šatstva. Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta, ktorí nemajú
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných ţivotných potrieb, majú
ťaţké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek.
Stredisko osobnej hygieny je sociálna sluţba poskytovaná terénnou formou. SOH bude v
prevádzke denne, v pracovných dňoch v čase od 09,00 do 11,00 hod. a od 13,00 do 15,00
hodiny, si bude môcť v SOH cieľová skupina obyvateľstva vykonať základnú osobnú
hygienu. Za jednorazové pouţitie zariadenia (sprchy) uhradia občania 0,50 eura v súlade so
Všeobecne záväzným nariadením č. 3/2017 o sociálnych sluţbách.
Práčovňa je sociálna sluţba poskytovaná terénnou formou. Práčovňa bude v prevádzke
v denne, v pracovných dňoch a to v čase od 09,00 do 11,00 hod. a od 13,00 do 15,00
hodiny a klienti si môţu v nej zrealizovať pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva. Výška
úhrady za vyuţitie sluţieb práčovne je stanovená vo VZN č. 3/2017 o sociálnych sluţbách
ako 1 náplň práčky = 1,00 € s tým, ţe občan pouţíva svoj vlastný prací prostriedok.

b/ Zmenu v zápise na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR, katastrálne územie Ţiar
nad Hronom, do listu vlastníctva č. 3198 je nutné vykonať z dôvodu uskutočnenia registrácie
novej sociálnej sluţby mesta Ţiar nad Hronom na Úrade banskobystrického samosprávneho
kraja, ktorú sa mesto rozhodlo poskytovať a zabezpečiť prostredníctvom strediska osobnej
hygieny a práčovne. Registrácia sociálnej sluţby sa zrealizuje v zmysle zákona č. 448/2008
o sociálnych sluţbách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom
podnikaní v znení neskorších predpisov.
Ide o bliţšiu identifikáciu predmetných bytov vyčlenených pre účely prevádzky strediska
osobnej hygieny a práčovne.

MESTO

ŽIAR NAD HRONOM
Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
č. ......../2017

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2017 o sociálnych sluţbách

Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Ţiar nad Hronom č.: ........ /2017
zo dňa: 11.12.2017

Účinnosť: pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli

Mestské zastupiteľstvo v Ţiari nad Hornom v súlade s § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, úprav,
zmien a doplnkov a podľa zákona č. 448/208 Z. z. o sociálnych sluţbách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon o sociálnych sluţbách) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej
len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o sociálnych sluţbách.

Článok I.
VZN č. 3/2017 o sociálnych sluţbách sa mení a dopĺňa takto:
1. § 4 odsek 1, písmeno c), znie:
„podporné sluţby, ktorými je odľahčovacia sluţba, stredisko osobnej hygieny a
práčovňa“.
2. § 10 vrátane nadpisu znie:
§ 10
Stredisko osobnej hygieny
V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné
podmienky na uspokojovanie základných ţivotných potrieb, má ťaţké zdravotné
postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.
3. § 11 vrátane nadpisu znie:
§ 11
Práčovňa
V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, ţehlenie a údrţbu bielizne a šatstva
fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných ţivotných potrieb, má ťaţké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

4. Nadpis § 13 sa premenuje a celý upravený nadpis znie takto:
§ 13
Výška úhrady za opatrovateľskú službu, za pomoc pri osobnej starostlivosti
o dieťa a podpora zosúlaďovania rodinného života a pracovného života, za
zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, za základné
sociálne poradenstvo a podporné služby.

5. V § 13 sa za bod 7 dopĺňa bod 8, ktorý znie takto:
„8. Výška úhrady za vyuţitie sluţieb práčovne – pranie, ţehlenie a údrţba bielizne
a šatstva je stanovená takto:
1 náplň práčky = 1,00 € s tým, ţe občan pouţíva svoj vlastný prací prostriedok.“

Článok II.
1. Doterajšie paragrafy - § 10 aţ § 14 VZN č. 3/2017 o sociálnych sluţbách sa
označujú ako § 12 aţ § 16.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského
zastupiteľstva v Ţiari nad Hronom č.
/2017 zo dňa 11.12.2017 a nadobúda
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Ţiar nad Hronom.
3. Primátor mesta Ţiar nad Hronom sa splnomocňuje vydať úplné znenie Všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2017 o sociálnych sluţbách

Mgr. Peter Antal
primátor v.r.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môţu
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Ţiar nad Hronom, elektronicky na email: livia.hricova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou
moţno 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.

Potvrdenie o dobe vyvesenia:
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Ţiari nad Hronom:
od: 24.11.2017
do: 08.12.2017
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Ţiari nad Hronom :
od: … .12.2017
do: …. 01.2018

