- Návrh VZN č. 7/2022

OBEC JARABINA
Obec Jarabina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej
republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“), v súlade s ustanovením § 72 ods. 2 zákona č.
448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní v y d á v a toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa
uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Jarabina podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom
zriadení.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2022
o sociálnych službách poskytovaných v Komunitnom centre
obce Jarabina
Článok 1
Všeobecné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 ( ďalej len ,,VZN“) upravuje
v komunitnom centre obce Jarabina:
a) výšku úhrady za sociálnu službu, spôsob určenia a platenia za poskytovanie
sociálnych služieb v komunitnom centre,
b) služby poskytované v komunitnom centre.
Článok 2
Výška úhrady za sociálnu službu
1.

Obec Jarabina ako verejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu v
komunitnom centre obce Jarabina fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácií
bezplatne.
Článok 3
Služby poskytované v komunitnom centre obce Jarabina
1. V komunitnom centre obce Jarabina, Jarabina 56, 065 31 Jarabina sa poskytujú služby
v súlade s ust. § 24d zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.
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Článok 4
Záverečné ustanovenia
1.

Všeobecne záväzne nariadenie č. 7/2022 bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva
Jarabina č. ..... dňa .........

2.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

a) Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

07.11.2022

b) Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:

07.11.2022

c) Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

07.11.2022

d) Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

18.11.2022

3.

V zmysle ust. § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších
predpisov VZN č. 7/2022 nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia na úradnej tabuli Obce
Jarabina, z dôvodu zabezpečenia poskytovania sociálnej služby v komunitnom centre obce
Jarabina.

4.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 schválené:

a) Na rokovaní Obecného zastupiteľstva Jarabina:
b) Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce:
c) VZN č. 7/2022 nadobúda účinnosť dňom:

jeho vyhlásenia na úradnej
tabuli

Lívia Kovalčíková
starostka obce Jarabina
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