Všeobecné záväzné nariadenie
MESTO BREZNO

Číslo: VZN – 04/2018
Výtlačok číslo: 1

v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y
dáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
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

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:
07.03.2018
Zverejnený na internetovej stránke mesta dňa :
07.03.2018
Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:
07.03.2018
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
19.03.2018
Pripomienky zasielať
- písomne na adresu: Mesto Brezno, Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno
- elektronicky na adresu: michal.vetrak@brezno.sk
- faxom na číslo: 0486306262
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:
23.3.2018
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní MsZ mesta dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

28.3.2018
6.4.2018
20.4.2018

JUDr. Tomáš Abel, PhD.v.r.
primátor mesta
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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Čl. I.
Všeobecne záväzné nariadenie 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
sa dopĺňa a mení takto:
1. V § 3 sa dopĺňa ods. 4:
Mesto Brezno poskytne príspevok oprávnenej osobe iba na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v meste
Brezne
2. §4 ods. 1
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa bude poskytnutý oprávnenej osobe na
základe písomnej žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu č.1 tohto nariadenia. Písomná žiadosť sa
podáva v sídle mestského úradu. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.
2. § 5 ods. 1:
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 28.03.2018 na zasadnutí mestského
zastupiteľstva mesta Brezna uznesením MsZ č.44/2018 a nadobúda účinnosť 20. apríla 2018.
3. § 5 ods. 2:
Žiadosti doručené Mestu Brezno pred účinnosťou
doterajšej právnej úpravy.

tohto nariadenia budú posudzované podľa

II. ČASŤ
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 20. apríla 2018
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Príloha č.1 k VZN – 04/2018

MESTO BREZNO
Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Údaje o žiadateľovi
1.
2.
3.
4.
5.

Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Trvalý pobyt
Vzťah k dieťaťu
Telef. kontakt

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
žiada
o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Údaje o dieťati
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt

............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................

Čestné prehlásenie
1. Prehlasujem, že mám trvalý pobyt v meste Brezno najmenej 10 mesiacov pred narodením
dieťaťa.
2. Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že
príspevok vyplatený na základe nepravdivých údajov som povinný vrátiť.
3. Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti podľa
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
Číslo účtu v tvare IBAN (na ktorý bude príspevok v prípade splnenia podmienok
poukázaný):

Brezno dňa .................................

...............................
podpis žiadateľa
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Prílohy:
Fotokópia rodného listu dieťaťa.
Fotokópia sobášneho listu.
Kópia potvrdenia, že sa dieťa dožilo 28 dní.
Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní / potvrdenie o návšteve školy.
Potvrdenie školy o dochádzke školopovinného dieťaťa.
Potvrdenie úseku daní a poplatkov MsÚ Brezno, že žiadateľ (a osoby spolu sním posudzované)
MÁ - NEMÁ finančné záväzky po lehote splatnosti.
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