Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2019
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa s trvalým pobytom
v obci Nedožery-Brezany

Obec Nedožery-Brezany v zmysle § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 ods. 3 zák. č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov vydáva pre obec Nedožery-Brezany toto všeobecné
záväzné nariadenie.

§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Nedožery-Brezany (ďalej len VZN) upravuje
spôsob a podmienky poskytovania jednorazového finančného príspevku pre narodené
dieťa z rozpočtu obce Nedožery-Brezany občanom obce Nedožery-Brezany, ktorí sú
oprávnenou osobou v zmysle § 2 ods. 3. tohto VZN.

§2
Všeobecné ustanovenia
1. Jednorazový finančný príspevok pre narodené dieťa (ďalej len „príspevok“) je nenávratná
finančná pomoc, na jeho poskytnutie nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne
záväzných predpisov Slovenskej republiky.
2. Príspevok pre narodené dieťa poskytuje obec Nedožery-Brezany oprávnenej osobe po
splnení podmienok za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a
povinností.
3. Oprávnená osoba pre poskytnutie príspevku podľa tohto VZN je:
a) matka alebo otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v obci Nedožery-Brezany;
b) osoba, ktorá prevzala dieťa do náhradnej rodinnej starostlivosti na základe
právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine a
ktorá má trvalý pobyt v obci Nedožery-Brezany.
4. Príspevok pre narodené dieťa môže byť poskytnutý pre to isté dieťa iba raz. V prípade viac
narodených detí súčasne obec poskytne príspevok pre každé dieťa.

§3
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Obec Nedožery-Brezany poskytne príspevok oprávnenej osobe pre dieťa, ktoré má trvalý
pobyt v obci.
2. Oprávnená osoba má nárok na príspevok iba v prípade, ak nemá ku dňu podania žiadosti
žiadny záväzok voči obci po lehote splatnosti.
3. Oprávnená osoba musí zabezpečovať sústavnú a dôslednú starostlivosť o zdravie, výživu
a všestranný vývoj svojim maloletým deťom, čo preukazuje čestným vyhlásením, ktoré je
súčasťou žiadosti.
4. Príspevok pre narodené dieťa môže byť poskytnutý aj formou vecnej dávky v prípade
oprávneného spochybnenia jeho využitia.

§4
Žiadosť o poskytnutie príspevku
1. Príspevok pre narodené dieťa bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej
žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu č.1 tohto VZN. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu
rodného listu dieťaťa a v prípade dieťaťa, ktoré je v náhradnej starostlivosti aj rozhodnutie
príslušného oprávneného orgánu o zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti.
2. Oprávnená osoba musí o príspevok požiadať najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia
dieťaťa.
3. Písomná žiadosť sa podáva v sídle obecného úradu.
4. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

§5
Výška a výplata príspevku
1. Výška príspevku na jedno dieťa je 100 Eur.
2. Nárok na príspevok schvaľuje starosta obce.
3. Príspevok je splatný do 30 dní od podania žiadosti, ak boli splnené všetky podmienky pre
poskytnutie príspevku.
4. Príspevok pre narodené dieťa poskytne obec Nedožery-Brezany na bankový účet
oprávnenej osoby alebo v hotovosti z pokladne obecného úradu. Žiadateľ je povinný
príspevok prevziať najneskôr do 3 mesiacov od podania žiadosti, v opačnom prípade
prepadne v prospech obce.
5. Nesplnenie podmienok na poskytnutie príspevku obec oznámi žiadateľovi písomne.

§6
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Nedožery-Brezany dňa 5.4.2019 a
nadobúda účinnosť dňom 1.8.2019.

Ing. Jaroslav Pekár, PhD.
starosta obce

Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli OcÚ Nedožery-Brezany dňa 10.04.2019.
Toto VZN bolo zvesené z úradnej tabule OcÚ Nedožery-Brezany dňa .............

Príloha č. 1

Žiadosť
o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pre narodené dieťa

1. Meno a priezvisko žiadateľa: .......................................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...........................................................................................................
Kontaktná adresa: .....................................................................................................................
Telefón: .................................................................. e-mail: ......................................................

2. Meno a priezvisko narodeného dieťaťa: .......................................................................
Dátum narodenia: .....................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu .............................................................................................................
K žiadosti je potrebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.

3. Právny vzťah k dieťaťu (matka, otec, pestún): ................................................................
V prípade zverenia dieťaťa do náhradnej starostlivosti je potrebné priložiť kópiu rozhodnutia
súdu.

4. Zdôvodnenie, prečo žiadateľ nepodal žiadosť do 90 dní od narodenia dieťaťa 1
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

5. Spôsob výplaty príspevku: v hotovosti* / na účet*
číslo účtu uveďte vo formáte IBAN: SK .....................................................................................
(* nehodiace sa prečiarknite)

1

§ 4 ods. 2 VZN č. 1/2019-Nar.

6. Vyhlásenie žiadateľa:
a/ vyhlasujem, že riadne zabezpečujem sústavnú a dôslednú starostlivosť o zdravie, výživu a
všestranný vývoj všetkých svojich detí (uveďte meno, dátum narodenia skôr narodených detí
a školu ktorú navštevujú2:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
b/ súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme obce NedožeryBrezany v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
c/ vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok
vyplatený na základe nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

V Nedožeroch-Brezanoch, dňa: ...................................

.....................................
podpis žiadateľa

Potvrdzujeme, že žiadateľ o príspevok pre narodené dieťa má* - nemá* k dnešnému dňu
finančný záväzok voči Obce Nedožery-Brezany po lehote splatnosti alebo po dobe plnenia.
Za obecný úrad: prednosta obecného úradu:..................................... podpis: .........................
V Nedožeroch-Brezanoch, dňa: .............................
(* nehodiace sa prečiarknite)
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§ 3 ods. 3 VZN č. 1/2019 - Nar. (napr. dieťa nezanedbáva povinnú školskú dochádzku, žiadateľovi nebolo
odňaté dieťa a zverené do náhradnej starostlivosti a pod.)

