Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010
o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici
č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na
Dúžavskej ceste
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote v zmysle § 6, ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona
č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 72 ods. 2 a § 80
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 vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie.
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
sociálnych službách“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých Mesto Rimavská
Sobota pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti zabezpečuje:
a) sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb – v nocľahárni
b) podporné služby, ktorými sú
- poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny
- poskytovanie sociálnej služby v práčovni.
(2) Predmetom tohto VZN je stanovenie vecného rozsahu uvedených sociálnych služieb,
postupu a podmienok poskytovania sociálnych služieb v rozsahu pôsobnosti Mesta
Rimavská Sobota a určenie výšky úhrady za poskytované sociálne služby.
DRUHÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA ZABEZPEČENIE
NEVYHNUTNÝCH PODMIENOK NA USPOKOJOVANIE ZÁKLADNÝCH
ŽIVOTNÝCH POTRIEB
Čl. 2
Základné ustanovenie a podmienky k sociálnej službe „nocľaháreň“
(1) Mesto Rimavská Sobota zabezpečuje ako druh sociálnej služby prevádzku Nocľahárne na
ul. Hviezdoslavova č. 30 a č. 32, 979 01 v Rimavskej Sobote.
(2) V nocľahárni sa fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na
uspokojovanie základných životných potrieb, a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo
nemôže doterajšie bývanie užívať
a) poskytuje
1) ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
2) sociálne poradenstvo,
b) utvárajú podmienky na

1) vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
2) prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín .
(3) Služby nocľahárne sa neposkytujú matkám s maloletými deťmi a manželským párom.
(4) V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba občanom s trvalým pobytom v meste
Rimavská Sobota, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, príp. v hmotnej núdzi a sú bez
prístrešia.
(5) Nárok na poskytnutie prenocovania má dospelá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na
sociálnu službu na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie
základných životných potrieb, ak nie je schopná svoje základné životné potreby
uspokojovať sama.
Čl. 3
Organizačné ustanovenia k sociálnej službe „nocľaháreň“
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Nocľaháreň je samostatnou organizačnou jednotkou Mesta Rimavská Sobota bez
právnej subjektivity, ktorej chod bezprostredne riadi, koordinuje a kontroluje MsÚ
Rimavská Sobota - Oddelenie kultúry a starostlivosti o občana.
Príjmami a výdavkami je zariadenie napojené na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje
Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej Sobote.
V zariadení sa poskytuje služba nocľahárne celoročne v noci.
Ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania sa poskytuje denne v dĺžke
najviac od 19:00 do 7:00 hod. rána nasledujúceho dňa. Zdržiavanie sa ubytovaných
v nocľahárni mimo túto dobu je prísne zakázané a kvalifikuje sa ako hrubé porušenie
domáceho poriadku.
Na čele nocľahárne je vedúci zariadenia, ktorý riadi a organizuje prácu v celom
zariadení tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky úlohy, rozvoj a kvalita
poskytovaných služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti.
Ubytovanie v nocľahárni sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana
o poskytovaní sociálnej služby v nocľahárni. Prílohou žiadosti je vyjadrenie
obce/mesta o možnosti poskytnutia náhradného bývania občanovi, vyjadrenie
ÚPSVaR o evidencii (neevidovaní) a vyjadrenie žiadateľa o hmotnej zodpovednosti za
škodu v zariadení.
Žiadosť predkladá žiadateľ vedúcemu nocľahárne, ktorý sa vyjadrí k umiestneniu do
zariadenia. V prípade kladného vyjadrenia vystaví vedúci nocľahárne evidenčný list
klienta a potvrdenie so súhlasným stanoviskom o poskytnutí prístrešia na účel
prenocovania v nocľahárni.
Ubytovaný je povinný dostaviť sa do nocľahárne do 21.00 hod. Po tomto čase nesmie
službukonajúci zamestnanec prijať ubytovaného. Výnimka je povolená v prípade, ak
ubytovaný pracoval na poobedňajšej smene.
Do nocľahárne sa neprijíma občan pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
Pred nástupom klienta do nocľahárne sa klient službukonajúcemu zamestnancovi
preukáže dokladom, ktorý spoľahlivo dokazuje jeho totožnosť a potvrdením so
súhlasným stanoviskom o poskytnutí prístrešia na účel prenocovania v nocľahárni –
vystaveným vedúcim nocľahárne.
Klient zaplatí vopred stanovený poplatok schválený v cenníku úhrad za poskytované
služby v nocľahárni.
Službukonajúci zamestnanec vystaví klientovi potvrdenie o úhrade poplatku za
sociálnu službu v nocľahárni a vedie knihu evidovaných.
Klient sa po príchode do nocľahárne podrobí vstupnej hygienickej očiste.
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V nocľahárni je možné so súhlasom službukonajúceho zamestnanca príprava
nenáročných teplých jedál vo vyhradenom priestore kuchynského kúta.
Ubytovaný nesmie priviesť so sebou do nocľahárne cudziu osobu ani prijímať
návštevy. Službukonajúci zamestnanec je povinný v priebehu noci kontrolovať
ubytovaných, či tam nie sú cudzie osoby.
Vo všetkých ubytovacích priestoroch, v spoločných priestoroch ako aj na
hygienických zariadeniach nocľahárne platí zákaz fajčenia.
V celom zariadení je prísny zákaz držať zvieratá, hrať hazardné hry a hlukom rušiť
ostatných ubytovaných.
Zariadenie nie je prispôsobené na úschovu cenných predmetov.
Nočný pokoj je stanovený od 22.00 hod do 06.00 hod rannej.
Službukonajúci zamestnanec je povinný zapisovať do denníka služieb akékoľvek
zmeny v priebehu služby.
Hodinu pred odchodom z nocľahárne vykonávajú klienti upratovanie priestorov
nocľahárne, v prípade potreby aj čistenie chodníkov od snehu pred zariadením.
Ubytovanému nevzniká z dôvodu prijatia na nocľah nárok na náhradný byt, ani na
náhradné ubytovanie. Svoju bytovú otázku si musí riešiť vlastným pričinením počas
poskytovania služieb v nocľahárni.
Čl. 4
Úhrada nákladov za poskytované služby v nocľahárni

(1) Klient nocľahárne je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu v sume
určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto všeobecne záväzným
nariadením.
(2) Výšku úhrady za poskytované služby je možné zmeniť podľa potreby v závislosti od
rastu nákladov na prevádzku tohto zariadenia.
Čl. 5
Povinnosti klientov nocľahárne
(1) Klient nocľahárne je povinný :
a) dodržiavať domový poriadok zariadenia, usmernenia službukonajúceho zamestnanca
resp. iné vnútorné normy Mesta Rimavská Sobota vzťahujúce sa na poskytovanie
sociálnych služieb,
b) uhrádzať úhradu za poskytované služby vopred službukonajúcemu zamestnancovi,
c) šetrne zaobchádzať so zariadením nocľahárne a dodržiavať bezpečnostné
a protipožiarne predpisy, s ktorými bol oboznámený pri nástupe,
d) uhradiť škodu spôsobenú na objekte alebo vybavení zariadenia v celkovej výške,
e) podieľať sa na nevyhnutnej úprave, údržbe zariadenia a jeho okolia,
f) vo všetkých priestoroch udržiavať poriadok a čistotu,
g) podrobiť sa vstupnej hygienickej očiste,
h) dostaviť sa do nocľahárne do 21.00 hod,
i) podrobiť sa na požiadanie službukonajúceho dychovej skúške.

Čl. 6
Ukončenie poskytovania sociálnych služieb v nocľahárni
(1) Poskytovanie sociálnych služieb v nocľahárni môže byť ukončené :
a) pri hrubom porušení domového poriadku resp. iných vnútorných noriem – okamžite
b) v prípade úmrtia klienta.
(2) Za hrubé porušenie domového poriadku resp. iných vnútorných noriem sa považuje
najmä:
a) príchod pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a ich požívanie
v nocľahárni,
b) arogantné správanie, slovné a fyzické napádanie službukonajúcich zamestnancov a
klientov v nocľahárni,
c) poškodzovanie objektu a vybavenia nocľahárne.
Čl. 7
Sankcie pre klientov nocľahárne
(1) Porušenie domového poriadku, príp. iných vnútorných noriem klientom, bude riešené
nasledovným postupom:
a) ústne upozornenie,
b) písomné upozornenie,
c) okamžité vylúčenie.

TRETIA ČASŤ
POSKYTOVANIE PODPORNÝCH SLUŽIEB
Čl. 8
Základné ustanovenie k sociálnej službe „stredisko osobnej hygieny a práčovňa“
(1) Mesto Rimavská Sobota zabezpečuje ako druh sociálnej služby prevádzku Strediska
osobnej hygieny a Práčovne na ul. Dúžavská cesta, 979 01 v Rimavskej Sobote.
(2) V stredisku osobnej hygieny sa utvárajú podmienky na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny fyzickej osobe, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb, s trvalým pobytom v meste Rimavská Sobota,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, s trvalým pobytom
v meste Rimavská Sobota alebo
c) dovŕšila dôchodkový vek, s trvalým pobytom v meste Rimavská Sobota.
(3) V práčovni sa utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej
osobe uvedenej v ods. 2 tohto článku.
(4) Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
fyzickej osoby je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi
a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
(5) Nárok na poskytnutie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny a v práčovni má
fyzická osoba, ktorá je odkázaná na sociálnu službu na zabezpečenie nevyhnutných
podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, ak nie je schopná svoje
základné životné potreby uspokojovať sama.

(6) Stredisko osobnej hygieny a práčovňu môže využívať osoba, ktorá netrpí prenosným
ochorením a nie je podrobená karanténnemu opatreniu, vydaným príslušným
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR.
Čl. 9
Organizačné ustanovenia k sociálnej službe „stredisko osobnej hygieny a práčovňa“
(1) Stredisko osobnej hygieny a práčovňa je samostatnou organizačnou jednotkou Mesta
Rimavská Sobota bez právnej subjektivity, ktorej chod bezprostredne riadi, koordinuje
a kontroluje Oddelenie kultúry a starostlivosti o občana MsÚ Rimavská Sobota.
(2) Príjmami a výdavkami je zariadenie napojené na rozpočet mesta, ktorý schvaľuje MsZ
v Rimavskej Sobote.
(3) V zariadení sa poskytuje služba strediska osobnej hygieny a práčovne ambulantnou
formou, celoročne.
(4) Zariadenie je otvorené denne od 07.30 do 16.00 mimo dní štátnych sviatkov a víkendu.
(5) Na čele strediska osobnej hygieny je správca (vedúci) zariadenia, ktorý riadi a organizuje
prácu v celom zariadení tak, aby sa plynule zabezpečovali všetky úlohy, rozvoj a kvalita
poskytovaných služieb pri dodržiavaní maximálnej hospodárnosti.
(6) Správca (vedúci) resp. asistenti terénneho sociálneho pracovníka vedú v knihe evidenciu
žiadateľov o využitie strediska osobnej hygieny a práčovne, určia žiadateľovi deň
a hodinu, kedy môže zvolené zariadenie využiť.
(7) Výber poplatkov za využívanie práčovne, spŕch a sociálnych zariadení vykonáva správca
(vedúci) zariadenia a asistenti terénneho sociálneho pracovníka.
(8) Za použitie strediska osobnej hygieny a práčovne užívateľ zaplatí vopred poplatok
schválený v cenníku úhrad za poskytované služby v zariadení. Správca (vedúci)
zariadenia resp. asistenti terénneho sociálneho pracovníka sú povinní žiadateľovi vydať
potvrdenie o úhrade za poskytovanú sociálnu službu v stredisku osobnej hygieny
a v práčovni.
(9) Pracovníčka strediska osobnej hygieny a práčovne odovzdá žiadateľovi kľúč a priestory
v stave užívaniaschopnom, t.j. čisté a nepoškodené a takéto ich preberie od žiadateľa späť.
Každé poškodenie okamžite nahlási správcovi (vedúcemu) strediska osobnej hygieny
a práčovne resp. asistentom terénneho sociálneho pracovníka a Mestskej polícii
v Rimavskej Sobote. Akékoľvek poškodenie zariadenia (včetne krádeže) uhradí ten
užívateľ, ktorý poškodenie spôsobil.
(10) Vybrané poplatky za poskytnuté sociálne služby odovzdáva správca (vedúci)
zariadenia na účet mesta do mestskej pokladne, po naplnení pokladničného limitu.
Pokladničný limit určuje primátor mesta.
(11) Mesto Rimavská Sobota – oddelenie kultúry a starostlivosti o občana nahlasuje zmenu
výšky poplatkov najneskôr 7 dní vopred, odo dňa, kedy k zmene došlo. Výšku poplatkov
je potrebné vyvesiť na viditeľnom mieste v stredisku osobnej hygieny a v práčovni.
(12) Nákup a výdaj materiálu (pracie prášky, toaletný papier, dezinfekčné prostriedky
a pod.) vykonáva správca (vedúci) zariadenia a asistenti terénneho sociálneho pracovníka.
(13) Hmotnú zodpovednosť za vybrané poplatky, hnuteľný a nehnuteľný majetok strediska
osobnej hygieny a práčovne má správca (vedúci) zariadenia, asistenti terénneho
sociálneho pracovníci a pracovníčka zariadenia.
(14) Raz týždenne sa v zariadení uskutočňuje sanitačný poldeň (upratovanie) s použitím
dezinfekčných prostriedkov.
(15) Za čistotu strediska osobnej hygieny a práčovne a jeho okolia je zodpovedný správca
(vedúci) zariadenia.

Čl. 10
Úhrada nákladov za poskytované služby v stredisku osobnej hygieny a v práčovni
(1) Klient strediska osobnej hygieny a práčovne je povinný platiť úhradu za poskytovanú
sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením.
(2) Výšku úhrady za poskytované služby je možné zmeniť podľa potreby v závislosti od
rastu nákladov na prevádzku tohto zariadenia.
Čl. 11
Povinnosti klientov strediska osobnej hygieny a práčovne
(1) Klient strediska osobnej hygieny a práčovne je povinný :
a) dodržiavať prevádzkový poriadok resp. iné vnútorné normy Mesta Rimavská Sobota
vzťahujúce sa na poskytovanie sociálnych služieb,
b) uhrádzať úhradu za poskytované služby vopred správcovi (vedúcemu) zariadenia,
alebo ním poverenému asistentovi terénneho sociálneho pracovníka,
c) šetrne zaobchádzať so zariadením strediska osobnej hygieny a práčovne,
d) uhradiť škodu spôsobenú na objekte alebo vybavení zariadenia v celkovej výške,
e) vo všetkých priestoroch urdržiavať poriadok a čistotu.
Čl.12
Ukončenie poskytovania sociálnych služieb v stredisku osobnej hygieny a v práčovni
(1) Poskytovanie sociálnych služieb v stredisku osobnej hygieny a v práčovni môže byť
ukončené pri hrubom porušení prevádzkového poriadku resp. iných vnútorných noriem
Mesta Rimavská Sobota.
(2) Za hrubé porušenie prevádzkového poriadku resp. iných vnútorných noriem sa považuje
najmä:
a) príchod pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a ich požívanie
v zariadení,
b) arogantné správanie, slovné a fyzické napádanie službukonajúcich zamestnancov a
klientov v zariadení,
c) poškodzovanie objektu a vybavenia zariadenia.
Čl. 13
Sankcie pre klientov strediska osobnej hygieny a práčovne
(1) Porušenie prevádzkového poriadku, prípadne iných noriem klientom, budú riešené
nasledovným postupom:
a) ústne upozornenie
b) písomné upozornenie
c) okamžité vylúčenie.

ŠTVRTÁ ČASŤ
Čl. 14
Záverečné ustanovenia

Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote uznesením
č. 19/2010 zo dňa 3. marca 2010 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyhlásenia.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Príloha č. 1
Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010
o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici
č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na
Dúžavskej ceste
1
Cenník úhrad za poskytované služby v nocľahárni

(1) Výška úhrady za poskytované služby v nocľahárni sociálnych služieb sa stanovuje :
a) prenocovanie a vykonanie osobnej hygieny (sprcha) poplatok 0,50 €/noc pre jednu
fyzickú osobu, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v Meste
Rimavská Sobota
b) prenocovanie a vykonanie osobnej hygieny (sprcha) poplatok 1 €/noc pre jednu
fyzickú osobu, ktorá sa nenachádza v hmotnej núdzi s trvalým pobytom v Meste
Rimavská Sobota
(2) Sociálne poradenstvo sa poskytuje bezplatne

2
Cenník úhrad za poskytované služby v stredisku osobnej hygieny a v práčovni
Výška úhrady za poskytované služby v stredisku osobnej hygieny a v práčovni sa stanovuje:
- pranie + sušenie 1 kg ......................0,38 EUR
- sprchovanie (15 minút)....................0,76 EUR
- WC M-Ž .........................................0,12 EUR

Zmena prílohy č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010
o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici
č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny
a v Práčovni na Dúžavskej ceste

V prílohe č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota č. 105/2010
o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452,
v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste sa mení bod 2 takto:
2
Cenník úhrad za poskytované služby v stredisku osobnej hygieny a v práčovni
(1) Výška úhrady za poskytované služby v stredisku osobnej hygieny a v práčovni
sa stanovuje:
- pranie + sušenie 1 kg ......................0,45 EUR
- sprchovanie (15 minút)....................0,80 EUR
- WC M-Ž ..........................................0,15 EUR

Táto zmena prílohy č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Rimavská Sobota
bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote uznesením č. 44/2010 - MsZ
zo dňa 27. apríla 2010 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyhlásenia.

MUDr. Štefan Cifruš, MPH
primátor mesta

Zmena a doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Rimavská Sobota č. 105/2010
o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č.
30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej
ceste

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní
sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku
osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste sa mení a dopĺňa takto:

1. v článku 2 bod (4) znie:
„ V nocľahárni sa poskytuje sociálna služba občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi,
príp. v hmotnej núdzi a sú bez prístrešia“.

2. v prílohe č. 1 - Cenník úhrad za poskytované služby v nocľahárni sa bod 1 dopĺňa
o odsek c), ktorý znie :
c) „prenocovanie a vykonanie osobnej hygieny (sprcha) poplatok 1,20 €/noc pre jednu
fyzickú osobu, ktorá nemá trvalý pobyt na území mesta Rimavská Sobota.“

Táto zmena a doplnenie VZN bola schválené Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej
Sobote Uznesením č. 70/2011-MsZ zo dňa 2. mája 2011 a nadobúda účinnosť 15 – tym dňom
od jej vyhlásenia.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Rimavská Sobota
č.105/2010 o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ul.
č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste
– zmena
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods.3 a 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:

4.4.2014

Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa:

4.4.2014

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

5.4.2014

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

15.4.2014

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mestský úrad, Svätoplukova 9, 979 01 Rimavská Sobota
- elektronicky na adresu: janka.misurakova@rimavskasobota.sk
- ústne do zápisnice na Mestskom úrade - u spracovateľa zmeny VZN- odd. sociálnych vecí
- faxom na číslo: 5623507
Vyhodnotenie pripomienok k zmene VZN uskutočnené dňa:

16.4.2014

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ dňa :
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

22.04.2014 pod č. uznesenia 46/2014-MsZ
24.04.2014
12.05.2014

Zmena Všeobecne záväzného nariadenia
mesta Rimavská Sobota č. 105/2010
o poskytovaní sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452,
v Stredisku osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Rimavská Sobota č. 105/2010 o poskytovaní
sociálnej služby v Nocľahárni na Hviezdoslavovej ulici č. 30/451 a č. 32/452, v Stredisku
osobnej hygieny a v Práčovni na Dúžavskej ceste sa mení takto:

V Čl. 2 „Základné ustanovenie a podmienky k sociálnej službe „nocľaháreň“
sa do bodu 2a) vkladá nový bod 3), ktorý znie:
3) nevyhnutné ošatenie a obuv

Táto zmena bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Rimavskej Sobote dňa 22.04.2014,
uznesením č. 46/2014-MsZ a nadobúda účinnosť 15– tym dňom od jej vyhlásenia.

JUDr. Jozef Šimko
primátor mesta

