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VZN o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
Obec Dolné Plachtince podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a podľa zákona § 7 ods.1 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v znení neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince č. 1 / 2018
o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa

§1
PREDMET A ROZSAH ÚPRAVY
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob a
podmienky poskytovania jednorazového finančného príspevku z rozpočtu Obce Dolné Plachtince
určeného pri narodení dieťaťa obyvateľom, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Dolné Plachtince.

§2
VYMEDZENIE POJMOV
(1) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je nenávratná finančná pomoc, na
jeho poskytnutie nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov
Slovenskej republiky.
(2) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa vypláca oprávnenej osobe
pri splnení podmienok pre poskytnutie tohto príspevku poskytne Obec Dolné Plachtince za účelom
hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností.
(3) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na jedno dieťa
iba raz. V prípade súčasne narodených viac detí Obec Dolné Plachtince poskytne príspevok na každé
dieťa.
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§3
PODMIENKY POSKYTNUTIA PRÍSPEVKU
(1) Finančné prostriedky určené na poskytovanie príspevkov v zmysle tohto VZN sa vytvárajú v procese
hospodárenia obce z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.
(2) Poskytnutie príspevku nesmie zvyšovať celkový dlh obce.
(3) Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je:
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v obci Dolné Plachtince najmenej desať mesiacov
pred narodením dieťaťa,
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v obci Dolné Plachtince najmenej desať mesiacov pred narodením
dieťaťa v prípade ak: - matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie - dieťa bolo
zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
c) osoba s trvalým pobytom v obci Dolné Plachtince najmenej desať mesiacov pred narodením dieťaťa,
ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia
súdu alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine,
d) v prípade, ak má oprávnená osoba školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené vyučovacie
hodiny,
e) oprávnená osoba a osoby s ňou žijúce v spoločnej domácnosti nesmú mať voči obci Dolné
Plachtince a voči organizáciám zriadeným alebo založeným obcou záväzky po lehote splatnosti.
(4) Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:
- najskôr po dožití 28 dní odo dňa narodenia dieťaťa
- najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa
- najneskôr do 90 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov najneskôr do dovŕšenia jedného roka dieťaťa.
(5) Obec Dolné Plachtince poskytne príspevok oprávnenej osobe na dieťa, ktoré má trvalý pobyt
v obci Dolné Plachtince.

§4
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU
(1) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa bude poskytnutý oprávnenej osobe na
základe písomnej žiadosti. K žiadosti je potrebné doložiť rodný list dieťaťa.
(2) Žiadosť sa spolu s prílohami zasiela poštou na adresu obce alebo sa podáva do podateľne
Obecného úradu Dolné Plachtince (ďalej len Obecného úradu), kde je opatrená odtlačkom podacej
pečiatky s dátumom podania.
(3) Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
(4) Príspevok pri narodení dieťaťa poskytne Obec Dolné Plachtince na bankový účet oprávnenej
osoby, alebo v hotovosti z pokladne obecného úradu.
(5) Výška príspevku na jedno dieťa je 100,- Eur.
(6) Príspevok je splatný do 90 dní od podania žiadosti, ak boli splnené všetky podmienky pre
poskytnutie príspevku.

§5
PRECHODNÉ USTANOVENIA
(1) Pre účely poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa narodeného v roku 2018 pred účinnosťou
tohto VZN nie je rozhodujúci dátum narodenia vzhľadom k začiatku účinnosti tohto VZN, ale len
skutočnosť, či bola žiadosť podaná riadne a v zmysle VZN.
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§6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie Obce Dolné Plachtince schválilo Obecné zastupiteľstvo v
Dolných Plachtinciach na svojom zasadnutí dňa ............. pod číslom uznesenia .......... a nadobúda
účinnosť dňom 01.02.2018.

Bc. Cyril Bartók
starosta obce
Prílohy k VZN:
Príloha č. 1 - Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa
Príloha č. 2 – Čestné prehlásenie žiadateľa
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Príloha č.1
k VZN č. 1/2018

VZOR
Žiadosť o poskytnutie príspevku z rozpočtu Obce Dolné Plachtince
pri narodení dieťaťa
Obec Dolné Plachtince
Obecný úrad
991 24 Dolné Plachtince 95
Odtlačok prezenčnej
Pečiatky obce

1.

Údaje o žiadateľovi

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Dátum narodenia oprávnenej osoby:
Tel. kontakt:
e-mail:
Č. OP:
Adresa trvalého pobytu:
Bankové spojenie: číslo účtu, názov banky

2.

Údaje o dieťati

Meno a priezvisko:

Dátum narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á
právnych následkov uvedenia nepravdivých skutočností.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane údajov súhlasím so spracovaním a sprístupnením
uvedených údajov.
V Dolných Plachtinciach, dňa ................................
.......................................................
oprávnená osoba
meno, priezvisko, podpis
Prílohy k žiadosti:
1. Rodný list dieťaťa
2. Čestné prehlásenie žiadateľa
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Príloha č. 2
k VZN č. 1/2018

VZOR
ČESTNÉ PREHLÁSENIE ŽIADATEĽA
o príspevok z rozpočtu Obce Dolné Plachtince
Meno a priezvisko...................................................................................
čestne prehlasujem a svojím podpisom ako žiadateľ príspevku potvrdzujem
neexistenciu - existenciu *

*nehodiace sa preškrtnúť
záväzkov žiadateľa príspevku po lehote splatnosti, a osôb s ním žijúcich v spoločnej domácnosti
(vypíšte mená a priezviská, oddeľte čiarkou):
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
voči Obci Dolné Plachtince a voči organizáciám zriadeným alebo založeným obcou.
Vyhlasujem, že moje školopovinné dieťa/deti nemajú neospravedlnené vyučovacie hodiny*.

*nehodiace sa preškrtnúť
Dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou čestne prehlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti
a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané doklady aktuálne ku dňu podania žiadosti.
Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov
uvedených v tomto čestnom prehlásení.
V Dolných Plachtinciach, dňa …………………
.......................................................
oprávnená osoba
meno, priezvisko, podpis

Overenie, že žiadateľ, ani osoby v spoločnej domácnosti, nemajú záväzky voči obci :

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