Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN – 07/2015

Výtlačok číslo: 1

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

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 05/2012
v znení VZN – 11/2012 a VZN – 16/2012 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
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
29.07.2015
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
29.07.2015
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
29.07.2015
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
07.08.2015
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: tatiana.stulrajterova@brezno.sk
- faxom na číslo: 0486306229
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
10.08.2015
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

17.08.2015
18.08.2015
01.09.2015

JUDr. Tomáš Abel, PhD. v.r.
primátor mesta
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I. ČASŤ
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 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta
Brezno číslo VZN-05/2012 v znení VZN 11-/2012 a VZN 16-/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezna a ďalších sociálnych
služieb sa dopĺňa a mení takto:
1.§ 5a :
Nocľaháreň NÁDEJ
V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá
nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a nemá
zabezpečené ubytovanie, alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.
Úhrada za sociálne služby v nocľahárni je stanovená nasledovne :
a) prijímateľ sociálnej služby bez ohľadu na výšku príjmu hradí 0,70 EUR/noc

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
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