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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 žena, 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 žena, osamelá tehotná žena  1,10/deň 

b) osamelá matka s jedným dieťaťom 1,10/deň 

c) osamelá matka s dvomi deťmi 1,40/deň 

d) osamelá 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 žena, 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 

8/2015, 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 VZN bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari  nad Hronom: 

od:   30. 01 .2015  

do:   16. 02. 2015 

 

2.     Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom: 

od:   23. 02. 2015  

do:   10. 03. 2015 
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