Obecné zastupiteľstvo v Zbudzi v zmysle §4 ods.1 a 3 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych vydáva pre územie obce Zbudza

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 8/2011

o poskytnutí jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
a uzatvorení manželstva

Návrh všeobecne záväzného nariadenia zverejnený dňa:14.1.2011
Všeobecne záväzné nariadenie obce schválené dňa: 28.1.2011
VZN nadobúda účinnosť dňa: 12.2.2011
uznesením OcZ číslo:1/2011

Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytnutia jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa a uzatvorení sobáša.
Článok 2
Podmienky na uplatnenie nároku na jednorazový finančný príspevok pri narodení
dieťaťa
1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je dávka, ktorú obec poskytuje na
pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutých potrieb novorodenca
a vypláca sa oprávnenej osobe na základe žiadosti a pri splnení stanovených podmienok
pre poskytnutie príspevku.
2. Oprávnenou osobou sa v tomto prípade rozumie matka dieťaťa, v prípade, že matka
zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca
rozhodnutím súdu, oprávnenou osobou sa rozumie otec dieťaťa.
3. Pre uplatnenie nároku na poskytnutie príspevku musia byť splnené nasledovné stanovené
podmienky:
a) jeden z rodičov musí mať trvalý pobyt na území Obce Zbudza minimálne jeden rok
pred narodením dieťaťa, v čase podania žiadosti musia byť prihlásení k trvalému
pobytu na území Obce Zbudza obaja rodičia,
b) obidvaja rodičia musia mať minimálne 18 rokov,
c) dieťa sa musí dožiť minimálne 30 dní,
d) rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči Obci Zbudza,
e) o príspevok musí byť požiadané formou žiadosti podanej na Obecnom úrade v
Zbudzi do 6 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa (vzor žiadosti tvorí prílohu VZN).
4. Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa vybaví Obecný úrad v Zbudzi do 30 dní odo dňa
podania žiadosti, ak budú splnené všetky stanovené podmienky.
5. O príspevku je povinný Obecný úrad Zbudza informovať aspoň jedného z rodičov
novorodenca.
6. Príspevok pri narodení dieťaťa je možné vyplatiť iba jednému z rodičov dieťaťa.

Článok 3
Podmienky na uplatnenie nároku na jednorazový finančný príspevok pri uzatvorení
manželstva
1. Jednorazový finančný príspevok pri uzatvorení manželstva je dávka, ktorú obec poskytuje
na podporu mladých rodín a vytváranie podmienok na ich založenie a vypláca sa
oprávnenej osobe na základe žiadosti a pri splnení stanovených podmienok pre
poskytnutie príspevku.
2. Oprávnenou osobou sa v tomto prípade rozumie osoba, ktorá uzatvorila manželstvo.
3. Pre uplatnenie nároku na poskytnutie príspevku musia byť splnené nasledovné stanovené
podmienky:
a) jeden z manželov musí mať trvalý pobyt na území Obce Zbudza minimálne jeden
rok pred uzatvorením manželstva, v čase podania žiadosti musia byť k trvalému
pobytu na území Obce Zbudza prihlásení obaja manželia,
b) manželia nesmú mať podlžnosti voči Obci Zbudza,
c) o príspevok musí byť požiadané formou podanej žiadosti na Obecnom úrade
v Zbudzi do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia manželstva (vzor žiadosti tvorí prílohu
VZN),
4. Žiadosť o príspevok pri uzatvorení manželstva vybaví Obecný úrad v Zbudzi do 30 dní odo
dňa podania žiadosti, ak budú splnené všetky stanovené podmienky.
5. O príspevku je povinný Obecný úrad v Zbudzi informovať aspoň jedného z manželov.
6. Príspevok pri uzatvorení manželstva je možné vyplatiť iba jednému z manželov.

Článok 4
Výška jednorazového finančného príspevku
1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje vo výške 100,- €.
2. Jednorazový finančný príspevok pri uzatvorení manželstva sa poskytuje vo výške 100,- €.

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie príspevku pri uzatvorení manželstva
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Údaje o žiadateľovi:
Žiadateľ/ka
1.

Meno a priezvisko

2.

Dátum narodenia

3.

Trvalé bydlisko

4.

Zamestnanie

5.

Manželstvo uzatvorené:

Manžel/ka

dňa:
v:
(dokladám sobášny list)

Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov:
1. Prehlasujem, že nemám podlžnosti voči Obci Zbudza
2. Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som
povinná/ý vrátiť.
3. Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov potrebných pre posúdenie
nároku na poskytnutie príspevku pri uzatvorení manželstva a uložením spisu na Obecnom
úrade v Zbudzi.

V Zbudzi dňa ........................
–––––––––––––––––––––––––––––––
podpis žiadateľa/ky

Príloha č. 2

Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Údaje o žiadateľovi:
Žiadateľ/ka
1.

Meno a priezvisko

2.

Dátum narodenia

3.

Trvalé bydlisko

4.

Rodinný stav

5.

Zamestnanie

Partner
(manžel, manželka, druh,
družka)

Údaje o novorodencovi:
Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia
(k žiadosti dokladám rodný list dieťaťa)
Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov:
4. Prehlasujem, že nemám podlžnosti voči Obci Zbudza
5. Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som
povinný/á vrátiť.
6. Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov potrebných pre posúdenie
nároku na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa a uložením spisu na Obecnom úrade
v Zbudzi.

V Zbudzi dňa ........................
–––––––––––––––––––––––––––––––
podpis žiadateľa/ky

