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v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN
5/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb v zariadeniach v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych služieb

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN-05/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych
služieb sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 , ods. 3, písm. b) sa nahrádza novým textom:
„ klient hradí náklady spojené s ubytovaním a to nasledovne:
1 osoba
1,€/deň
2 osoby
2,€/deň
3 osoby
2.40,- €/deň
4 a viac osôb 2.80,- €/deň“
2. v § 6 ods. 1 sa vypúšťa písm. e)
Doterajšie písm. f) sa označuje ako písm. e)
3. v § 7 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie ods. 4 až 8 sa označujú ako ods. 3 až 7
4. § 7 ods. 4 sa nahrádza novým textom a to nasledovne:
„Mesto Brezno prispieva klientovi – prijímateľovi OSL podľa určeného časového pásma uvedeného
v § 7, bod 3 , písm. a) až d) tohto VZN v závislosti od aktuálneho príjmu klienta nasledovne:
a) príjem klienta do 300 € - príspevok mesta 70%
b) príjem klienta od 300 € do 400 € - príspevok mesta 60%
c) príjem klienta od 400 € do 500 € - príspevok mesta 50%
d) príjem klienta nad 500 € - príspevok mesta 40%“
5. § 8, ods. 3 sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
„Výška úhrady:
- prijímateľ platí úhradu za službu podľa rozsahu poskytovaných úkonov podľa prílohy č. 4 zákona
č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a v závislosti od času a doby poskytovania
odľahčovacej služby podľa § 7, ods. 3, 4 a 5 tohto VZN.“
7. §11 sa vypúšťa
Doterajší „§ 12 až 14“ sa označuje ako „§ 11 až 13 “

Čl. II
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť

03.10.2012

