Číslo
18/1991
065/2001
95/2004
101/2004
106/2004
106/2004

106/2004
03/2005
k VZN
65/2001
k VZN
65/2001

Názov

Vydanie:

Účinnosť
od:

VZN o mestskej polície
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna 17.12.2001
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky I.
27.02.2004
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky II.
01.07.2004

01.01.2002

VZN Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Brezna
Dodatok č. 1 k VZN Zásady rozpočtového hospodárenia
mesta Brezna

16.12.2004

01.01.2005

21.09.2007

05.10.2007

Úplné znenie VZN Zásady rozpočtového hospodárenia
mesta Brezna ako vyplýva z dodatku č, 1 a VZN 03/2008

29.03.2004
30.07.2004

25.09.2008

VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky III.
04.03.2005

19.03.2005

03/2008

VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky IV.
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky V.
VZN o určení názvov úlíc a verejných priestranstiev v
meste Brezno
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky VI.
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky VII.
VZN o používaní symbolov mesta
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 106/2004 Zásady
rozpočtového hospodárenia

10.09.2008

25.09.2008

07/2008

VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- Zmeny a doplnky VIII., ktorým sa dopĺňa VZN
o záväzných častiach ÚPN mesta Brezna č. 065/2001
27.08.2008

12.09.2008

10/2005
05/2006
06/2006
01/2007

01/2009
05/2009

07/2009
04/2010

16.11.2005

01.12.2005

24.11.2006

9.12.2006

24.11. 2006
12.04.2007

9.12.2006
27.4.2007

VZN ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie o úprave podmienok poskytovania finančných
prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a kurately č. VZN-08/2007
13.02.2009
VZN o záväzných častiach územného plánu mesta Brezna
- zmeny a doplnky IX
26.05.2009
VZN - 07/2009 o záväzných častiach ÚPN mesta Brezno Zmeny a doplnky X, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č. 065 o záväzných častiach ÚPN
mesta Brezno
15.12.2009
VZN, ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé
základné školy na územní mesta Brezna
27.08.2010

01.03.2009
25.06.2009

01.01.2010
01.09.2010

04/2012

VZN Trhový poriadok trhoviska na ul. ČSA v Brezne
30.12.2011
VZN o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území
mesta Brezna
30.12.2011
VZN o hospodárení s bytmi I. kategórie a obytnými
miestnosťami v zariadeniach určených k trvalému
bývaniu, vo vlastníctve mesta
08.06.2012

09/2012

VZN o zásadách činností stavebných úprav a
činností v urbanistických okrskoch, umiestňovania
reklamných, informačných a propagačných zariadení,
umiestňovania sezónnych vonkajších obslužných
zariadení na území mesta Brezna pre výkon
08.06.2012
dokumentácie UPN mesta Brezno.

10/2011
11/2011

08/2013

02/2014

03/2014

04/2014

VZN o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb na území mesta Brezna
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o nakladaní s
odpadovými vodami zo žúmp
VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
prevádzkou malých zdrojov a určenie zón s obmedzením
prevádzky mobilných zdrojov
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno číslo VZN - 08/2013 o
pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb na území mesta Brezno

15.06.2012

07.04.2014

07.04.2014

18.09.2014

16.09.2014

18.09.2014

16.09.2014

14/2015

VZN o jednorázovom príspevku o jednorazovom
príspevku pri narodení dieťaťa

19/2015

VZN o záväzných častiach ÚPN - ZMENY A
DOPLNKY XI. ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie o záväzných častiach Územného plánu mesta
Brezna č. 065 na území mesta Brezna

01/2016

VZN, ktoré mení VZN 04/2012 o hospodárení s bytmi I.
kategórie a obytnými miestnosťami v zariadeniach
určených k trvalému bývaniu, vo vlastníctve mesta

06/2015
08/2015
09/2015

15.06.2012

02.12.2013

13/2015

04/2015

01.01.2012

02.12.2013

VZN, korým sa mení a dopňlňa VZN o dani z
nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a
dani za nevýherné hracie prístroje č. VZN-13/2012
VZN o správe a údržbe verejnej zelene a ochrane drevín
verejnej zelene na území mesta Brezna, číslo.
VZN, ktorým sa mení VZN č. 18/1991 o zriadení
mestskej polície
31.07.2015
Prevádzkový poriadok pohrebísk
05.11.2015
Požiarny poriadok mesta Brezna
05.11.2015
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN číslo VZN - 05/2015
o poskytovaní finančného príspevku pre mladé talenty
mesta Brezna
23.11.2015

02/2015

01.01.2012

07.01.2016

10.03.2015
21.04.2015
30.07.2015
12.10.2015
12.10.2015

01.01.2016

30.12.2015

07.04.2016

07.04.2016

02/2016
03/2016

VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach zriadených mestom
Brezno
VZN o parkovaní motorových vozidiel a výkone Taxi
služby na území mesta

9/2016

VZN, ktorým sa mení VZN-05/2015 o poskytovaní
finančného príspevku
pre mladé talenty mesta Brezna v znení VZN-13/2015
VZN o nakladaní s KO a DSO
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno číslo VZN - prevádzka
pohrebísk

10/2016

VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a
dani za ubytovanie

04/2016
05/2016

01/2017

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie číslo VZN - 12/2015 o zápise na plnenie
povinnej školskej dochádzky v základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Brezno

16.05.2016

01.09.2016

16.05.2016

13.05.2016

05.07.2016
01.07.2016

1.1.2017
1.1.2017

1.4.2017

VZN, ktorým ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne
záväzné nariadenie č.VZN-05/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v meste Brezno
02/2017
04/2017

1.4.2017
VZN o zriadení elokovaného pracoviska ZUŠ so sídlom
Brezno, Nálepkova 2404

08/2017

VZN mesta Brezna, ktorým sa mení a dopĺňa
všeobecne záväzné nariadenie č.VZN-03/2014
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkou
malých zdrojov a určenie zón s obmedzením
prevádzky mobilných zdrojov
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie mesta Brezno číslo VZN 08/2015 Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta
Brezno
Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Brezno číslo VZN - 14/2015 o jednorazovom
príspevku pri narodení dieťaťa

11/2017

VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 10/2016 o dani za
užívanie verejného priestranstva a dani za ubytovanie

1.1.2018

12/2017

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach v meste Brezne

1.1.2018

1/2018

VZN, ktorým sa mení s doplňa UPN - Zmeny a
doplnky XII

05/2017

07/2017

1.12.2017

1.12.2017

2/2018
4/2018
5/2018
6/2018
08/2018
09/2018
10/2018

VZN o podmienkach poskytovania nenávratného
finančného príspevku mesta na podporu udržania a
obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno
VZN, ktorým sa dopĺňa VZN o jednorazovom
príspevku pri narodení dieťaťa
VZN o prideľovaní nájomných bytov v bytovom
dome ŠLN s.č.1230
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN -05/2016 o
nakladaní s KO a DSO v znení VZN 02/2017
VZN záväzných častiach UPN -Zmeny a doplnky
XIII
VZN o poskytovaní sociálnych služieb

03/2019

VZN o verejnom poriadku na území mesta Brezno
VZN o dani za užívanie verejného priestranstva a
dani za ubytovanie
VZN o poskytovaní finančného príspevku pre
mladé talenty mesta Brezna
VZN o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
zriadených mestom Brezno
VZN o zápise na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Brezno
VZN - trhový poriadok príležitostného trhu
VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na
umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane na území
mesta Brezno

05/2019

VZN o úprave podmienok poskytovania finančných
prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v samosprávnej
pôsobnosti mesta

11/2018
12/2018

13/2018

01/2019
02/2019

6/2019

7/2019
8/2019

9/2019
10/2019

Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení
a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Brezno číslo VZN - 14/2015 o jednorazovom
príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN –
08/2017 a v VZN-4/2018
VZN, ktorým sa mení VZN 13/2018 o výške
príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a
školských zariadeniach
VZN o používaní pyrotechnických výrobkov
VZN. Ktorým sa mení VZN 12/2017 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových
mestach v meste Brezno
VZN, ktorým sa mení VZN 2/2019 Trhový poriadok
príležitostných trhov

1.5.2018
20.4.2018

1.7.2018

15.10.2018
H

1.11.2018
15.10.2018

15.11.2018

1.12.2018

15.11.2018

1.1.2019

15.11.2018

1.1.2019

05.04.2019

1.4.2019
19.4.2019

19.4.2019

1.5.2019

1.6.2019

28.6.2019
28.6.2019

1.9.2019
12.7.2019

28.6.2019

12.7.2019

28.6.2019

12.7.2019

11/2019

12/2019
13/2019
14/2019

15/2019

16/2019
17/2019
18/2019
19/2019
20/2019

01/2020

VZN, ktorým sa mení VZN 02/2018 o podmienkach
poskytovania NFP mesta na podporu udržania a
obnovy pamiatkovej zóny mesta Brezno
VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN 13/2018 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadeniach...
VZN o hazardných hrách na území mesta Brezno
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Brezno
VZN, ktorým sa mení a doplna VZN 13/2018 o
výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v
školách a školských zariadenniach...
VZN o určení výšky finančných prostriedkov
určených na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, dieťa
materskej školy, dieťa školského zariadenia v
zariadeniach školského stravovania na jedno hlavné
jedlo a doplnkové jednolo zriadených na území
mesta Brezna na rok 2020
VZN o miestnom poplatku za KO a DSO
VZN o parkovaní motorových vozidiel a určení
stanovíšť Taxi služby
VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 10/2018 o
verejnom poriadku na území mesta Brezna
VZN o dani z nehnuteľnosti, dani za psa, za predajné
automaty a za nevýherné hracie prístroje
VZN, ktorým sa mení a doplňa VZN 18/2019 o
parkovaní mot. Vozidiel a určení stanovíšť Taxi
služby

12.07.2019

26.7.2019

18.09.2019
20.09.2019

4.10.2019

24.10.2019

7.11.2019

25.11.2019

1.1.2020

13.12.2019
13.12.2019

1.1.2020
1.1.2020

18.12.2019

1.2.2020

18.12.2019

1.1.2020

13.12.2019

1.1.2020

13.02.2020

27.2.2020

Nahradený VZN
Účinnosť do: č./účinnosť od

