
Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 2/2021 

o poskytovaní sociálnych služieb v komunitnom centre v obci Nedožery-Brezany 

 
Obec Nedožery-Brezany v zmysle §4 ods. 3 písm. p)  a § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanovením § 24d zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva pre Obec Nedožery-
Brezany toto všeobecne záväzné nariadenie.   
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pôsobnosť obce Nedožery-Brezany vo veciach: 

a) poskytovania sociálnych služieb v komunitnom centre; 
b) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre. 

 
§ 2 

Konanie vo veci poskytovania sociálnych služieb 
 
1. Obec Nedožery-Brezany v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na 

sociálnu službu v komunitnom centre: 

a) priamo poskytne sociálnu službu; 
b) poskytne sociálnu službu bez vydania rozhodnutia. 

 

2. V komunitnom centre sa najmä: 

a) poskytuje sociálne poradenstvo; 

b) zabezpečuje záujmová činnosť; 

c) vykonáva preventívna aktivita. 

 

3. Miestom poskytovania je kultúrno-spoločenská miestnosť v budove Obecného úradu, 

Družstevná 367/1, Nedožery-Brezany. 

 

4. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou počas dňa.  

 

5. Prevádzkové a personálne podmienky komunitného centra upravuje jeho prevádzkový 

poriadok. 

 

6. Obec Nedožery-Brezany poskytuje sociálne služby v komunitnom centre bezplatne. 

 
 

§ 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Zverejnenie návrhu VZN: 

 
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 30.09.2021. 
Zverejnený na webovom sídle obce dňa 30.09.2021. 



Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obe dňa 30.09.2021. 
Zvesené z úradnej tabule obce dňa 18.10.2021. 
 
2. Pripomienkovanie VZN: 

 
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do 14.10.2021 (vrátane). 
Doručené pripomienky (počet): 0  
 
3. Schválenie VZN: 

 
VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Nedožeroch – Brezanoch, dňa 21.10.2021 pod č. : 
2/2021.  
 
4. Vyhlásenie VZN: 

 
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce dňa 21.10.2021  
VZN zverejnené na webovom sídle obce dňa 21.10.2021  
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce: od 21.10.2021 do 04.11.2021 
VZN zvesené z úradnej tabule obce dňa 04.11.2021 
 

VZN nadobúda účinnosť dňom 05.11.2021 
 

 
 
 
 
 Ing. Jaroslav Pekár, PhD.  
           starosta obce  
 
 
 
 
 

 


