
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SPIŠSKÁ STARÁ VE S  
č. 2/2008 (Doplnok č. 2),  

ktorým sa dopĺňa VZN č. 1/2004 o poskytovaní sociálnej pomoci 
 
 

MsZ  v Spišskej Starej Vsi v zmysle § 6 ods. l a v spojení s § 4 od. 3 písm. p zákona  č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle  zákona č. 
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákona č. 599/2003 Z. z. 
o pomoci v hmotnej núdzi vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:  
 

Článok l. 
 

VZN č. 1/2004 o poskytovaní sociálnej pomoci sa mení nasledovne:  
 

1. v tretej časti Pomoc v hmotnej núdzi  § 10 v odseku 3 sa suma Sk 1 000,-- nahrádza  
sumou  Sk 2 000,--/66,38 €,  

2. vo štvrtej časti Osobitná sociálna pomoc v § 12 ods. 2 písm. a) sa suma Sk 10 000,-- 
nahrádza sumou  Sk 20 000,--/663,87 €, 

3. vo štvrtej časti Osobitná sociálna pomoc  v § 12 ods. 2 písm. b) sa suma  Sk 2 000,-- 

nahrádza sumou Sk 8 000,--/265,55 €,   

4. vo štvrtej časti Osobitná sociálna pomoc  v § 12 ods. 2 písm. c) sa suma Sk 1 000,-- 

nahrádza sumou Sk 5 000,--/165,96 €, 

5. vo štvrtej časti Osobitná sociálna pomoc  v § 12 ods. 3 písm. c) sa slová „ v meste“ 

nahrádzajú textom „v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta“. 

 
 
V Spišskej Starej Vsi, 18. septembra 2008 
 
 
                                                                                              Ing. Jozef Harabin 
                                                                                                 primátor mesta 
 
Doložky: 
 

• Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta 
 
               Dňa: 08. 10. 2008        pečiatka ......................                    podpis: ........................ 
 

• Uvedené VZN bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom vyhlásené vyvesením na úradnej 
tabuli mesta:  

 
               Dňa: 24. 10. 2008         pečiatka .......................                   podpis ......................... 
 

• Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule mesta:  
         



               Dňa: 08. 11. 2008           pečiatka ..........................                 podpis: ........................ 
 

• Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:  
 
 Dňa: 08. 11. 2008 .         pečiatka ...........................                podpis: ....................... 

 


