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Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku  68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p),  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 

a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (ďalej len zákon o sociálnych 

službách)sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN): 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 
Toto VZN v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých Mesto Kežmarok  (ďalej len 
„mesto) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje  sociálne služby na zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb – v nocľahárni. 

 

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 
(1) Mesto  zabezpečuje ako druh sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na 

uspokojovanie základných životných potrieb – nocľaháreň, na Slavkovskej ulici  č. 47A v Kežmarku. 

 
(2) V nocľahárni, podľa § 25 zákona o sociálnych službách, sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené 

nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené 

ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať  

 

a) poskytuje 

   1) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, 

   2) sociálne poradenstvo,  
   3) nevyhnutné ošatenie a obuv. 

 

b) utvárajú sa podmienky na 
  1) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, 

  2)  prípravu stravy, výdaj stravy, výdaj potravín. 

Nocľaháreň je prevádzkovaná  celoročne. 

V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 

základných životných potrieb plnoletej fyzickej osobe bez prístrešia,  prednostne s trvalým pobytom v meste 
Kežmarok. 

(3) Všeobecnými podmienkami pri prijatí plnoletej fyzickej osoby do nocľahárne je potvrdenie lekára 
o bezinfekčnosti a potvrdenie  o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, resp. potvrdenie 

o inom príjme.  

(4) Sociálnu službu v nocľahárni nemožno poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje 

zdravotnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.  

(5) Spôsoby ukončenia sociálnej služby v nocľahárni: 

a) okamžite, v prípade  hrubého porušenia ubytovacieho poriadku  
b) úmrtím. 

 

Článok 3 

Osobitné ustanovenia 

(1) Nocľaháreň je  organizačnou jednotkou Mestského úradu  Kežmarok, ktorej chod bezprostredne riadi, 

koordinuje a kontroluje Oddelenie sociálnych vecí.  
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(2) Príjmami a výdavkami je nocľaháreň napojená rozpočet mesta, ktorý schvaľuje Mestské zastupiteľstvo 

v Kežmarku. 

(3) Za prevádzku nocľahárne je zodpovedný  zamestnanec mesta poverený správou nocľahárne (ďalej len 

„správca“). 

 

Článok 4 

Úhrada za sociálnu službu v nocľahárni 

 

(1) Prijímateľ sociálnej služby v nocľahárni je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu 
v nocľahárni v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto VZN. 

(2) Výška úhrady za sociálnu službu v nocľahárni je stanovená takto:    

a) 0,80  Eur/prenocovanie – pre prijímateľa s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorý je poberateľov 
dávky v hmotnej núdzi, 

b) 1,00 Eur/prenocovanie – pre prijímateľa s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorý je poberateľov 
iného príjmu (napr. dôchodca), 

c) 1,50 Eur/prenocovanie -  pre prijímateľa s trvalým pobytom v inom meste, resp. obci. 

(3) Výšku úhrady  za poskytované služby je možné zmeniť podľa potreby v závislosti od rastu nákladov na 
prevádzku tohto zariadenia. 

(4)  V Nocľahárni sa poskytuje aj pranie a žehlenie šatstva pre prijímateľa sociálnej služby v nocľahárni, a to 
za úhradu vo výške: 0,50 Eur / 1 kg bielizne. 

 

 

Článok  5 

Záverečné ustanovenia 

 
(1)  Pravidlá správania sa prijímateľov sociálnej služby v nocľahárni a ďalšie náležitosti neupravené týmto 

VZN ustanoví ubytovací poriadok. 

(2) Všeobecné záväzné nariadenie č.5/2013 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku uznesením 
č.251/2013 dňa 12.12.2013. 

(3) Návrh VZN č. 13/2015 bol vyvesený na úradnej tabuli na pripomienkovanie na dňa 11.03.2015 a zvesený 

dňa 26.03.2015. 

(4)  Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku sa uznieslo na VZN č. 13/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
5/2013 o poskytnutí ubytovania občanom bez prístrešia v nocľahárni dňa 26.03.2015 uznesením č. 72/2015.   

(5)  VZN č. 13/2015 bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 31.03.2015 a zvesené dňa 16.04.2015. 

 

 

 

Článok 6 

                                                                  Účinnosť 
 

(1) VZN    č. 5/2013 nadobúda  účinnosť dňom 1.februára 2014. 

(2) VZN  č. 13/2015 nadobúda  účinnosť dňom 1.mája 2015. 
 

 

 
 

                                                                                                     

                                                                                         PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, v. r.                                                       
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