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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa na základe ustanovenia § 4 ods.1 a § 6 ods.1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení
zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

I.

ČASŤ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-03/2009 a VZN -10/2009 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a
ďalších sociálnych služieb sa mení a dopĺňa takto:
1. Časť III., § 7 sa dopĺňa o body 5. a 6.:
„5. V prípade, že príjem klienta za opatrovateľskú službu nedosahuje po zaplatení úhrady
1,3 násobku sumy životného minima a nie je možné túto úhradu zabezpečiť ani od
príbuzného klienta, táto sociálna služba mu bude poskytovaná bezplatne.
6. V prípade, že opatrovateľská služba bola poskytovaná klientovi bezplatne podľa § 7 bodu
5, poskytovateľ tejto sociálnej služby si uplatní pohľadávku v dedičskom konaní po
klientovi.“

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť
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