Všeobecno - záväzné nariadenie
VZN č. 26/2021
Obecné zastupiteľstvo Obce Slopná v súlade s § 4 odst. 1., odst. 3 písm. a), p) , § 6 odst. 1 a § 11
odst. 4 písm. g) podľa zákona SNR č. 369/90 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 26/2021
o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa
ČLÁNOK 1

ÚVODNÉ USTANOVENIA
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia obce o poskytovaní jednorazového príspevku pri
narodení dieťaťa (ďalej len VZN) je stanovenie je postupu a základných kritérií pri poskytovaní
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa s trvalým pobytom v Obci Slopná, v súlade
s výškou schválených finančných prostriedkov v rozpočte obce Slopná na príslušný kalendárny rok.
ČLÁNOK 2
PODMIENKY POSKYTNUTIA
JEDNORÁZOVÉHO PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA

1) Príspevok sa poskytuje na dieťa, ktoré dovŕšilo najmenej 28 dní života a má trvalý pobyt
v obci Slopná (je obyvateľom obce)
2) Táto jednorázová finančná podpora je dobrovoľná jednorazová sociálna pomoc obce Slopná
rodinám. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje za účelom hmotnej
podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinnosti rodičom dieťaťa, alebo
oprávnenej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do výchovy a žiadatelia aj dieťa majú
evidovaný trvalý pobyt na území obce Slopná.
3) O finančnú podporu, ktorá je určená na pokrytie časti nákladov vznikajúcich rodičom alebo
osobe, ktorej bolo dieťa po narodení zverené do starostlivosti je potrebné požiadať. Tlačivo
žiadosti je v prílohe tohto predpisu.
4) Príspevok je jednorázová, účelová finančná dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej osobe
uvedenej v tomto „VZN“ .
5) Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je možné poskytnúť za splnenia týchto
podmienok:
a/ aspoň jeden z rodičov /matka – otec/- zákonný zástupca, alebo osoba, ktorá sa o dieťa
osobne stará od narodenia na základe rozhodnutia príslušného orgánu, má trvalý pobyt
v obci Slopná,
b/ ak má žiadateľ – zákonní zástupca dieťaťa vyrovnané voči obci všetky finančné
povinnosti t.j. dane a poplatky a nemá ku dňu podania žiadosti o príspevok žiadny záväzok
voči obci po lehote splatnosti.
c/ v prípade, že žiadateľ alebo zákonný zástupca dieťaťa má záväzok voči obci, môže si túto
podlžnosť vyrovnať najneskoršie v deň podania žiadosti.
d/ ak si žiadateľ - zákonný zástupca dieťaťa nevyrovná poplatkovú a daňovú povinnosť
najneskôr v deň podania žiadosti, stráca nárok na jednorazový príspevok pri narodení
dieťaťa,
e/ o individuálnych prípadoch a nezrovnalostiach ktoré môžu vzniknúť, rozhoduje starosta.

ČLÁNOK 3
VÝŠKA JEDNORÁZOVÉHO PRÍSPEVKU
1) Výška jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa je 50,- € /1 dieťa za podmienky, že na
území obce Slopná má evidovaný trvalý pobyt iba dieťa s jedným rodičom.
2) Ak majú v obci Slopná trvalý pobyt obaja rodičia dieťaťa, výška jednorazového príspevku sa
zvyšuje o bonus + 50,- € t.j. jednorazový príspevok na novonarodené dieťa je 100,- €.
3) Nárok na vyplatenie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa je do troch mesiacov od jeho
narodenia.
4) O výške jednorazového príspevku v ďalšom období kalendárneho roka rozhoduje obecné
zastupiteľstvo svojím uznesením v náväznosti na rozpočet obce na príslušný kalendárny rok.
ČLÁNOK 4
POSTUP PRI POSKYTNUTÍ JEDNORÁZOVÉHO
PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA
1) Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje obec na základe podanej p í s o m n e j
žiadosti rodičov dieťaťa – zákonných zástupcov. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive.
Vzor žiadosti , ktorá obsahuje požadované údaje, je zverejnená na web stránke obce –
www.slopna.sk a žiadateľ si ju môže vyzdvihnúť aj na obecnom úrade Slopná.
2) Zodpovedný pracovník obecného úradu overí splnenie podmienok pre poskytnutie príspevku
žiadateľom v lehote 15 dní od jej podania. Žiadosť o poskytnutie príspevku tvorí Prílohu č. 1
tohto predpisu.
3) Ak žiadateľ – zákonný zástupcova dieťaťa spĺňa podmienky na vyplatenie príspevku, tento bude
vyplatený jednorazovo v hotovosti z pokladne obce, alebo prevodom na účet žiadateľa, ktorý
musí byť uvedený v žiadosti.
ČLÁNOK 5
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1) Na každé narodené dieťa, môže byť príspevok priznaný iba raz.
2) Príspevok sa poskytuje výlučne za splnenia podmienok ustanovených týmto predpisom.
3) Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.
4) Na poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa sa nevzťahujú
všeobecne záväzné platné právne predpisy o správnom konaní.
5) Finančné prostriedky určené na výplatu príspevku sú účelovo viazané a v rámci rozpočtu obce na
príslušný kalendárny rok.
ČLÁNOK 6
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Návrh tohto „VZN“ bol zverejnený dňa 17. februára 2021 na úradnej tabuli Obce Slopná, ako aj
na internetovej stránke obce www.slopna.sk.
2) Toto „VZN“ nadobúda platnosť schválením a prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva Slopná
a účinnosť 15.-tym dňom po jeho zverejnení.
3) Na tomto „VZN“ sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Slopná dňa 5.3.2021, Uznesením
č. 15/2021.
4) Toto Všeobecno záväzné nariadenie obce o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení
dieťaťa je zverejnené na web stránke obce www.slopna.sk a na úradnej tabuli obce.
5) Toto „VZN “ o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a jeho príloha je
dostupná v kancelárii obecného úradu Slopná.
V Slopnej, dňa 5.3.2021

Ing. Štefan Hrenák v.r.
starosta obce Slopná
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Príloha č. 1
Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu /ďalej len VZN/ o poskytovaní jednorazového
príspevku pri narodení dieťaťa v Obci Slopná
Žiadosť o jednorazový príspevok obce pri narodení dieťaťa
Meno a priezvisko žiadateľov: .............................................................................…
…………………………………………………………
Dátum narodenia žiadateľov: . ................................................................................
Bydlisko:
..................................................................................
Číslo OP:
...................................................................................
Telefón, e-mail:
...................................................................................
ž i a d a m e o poskytnutie jednorazového príspevku obce pri narodení dieťaťa
a zároveň p r e h l a s u j e m e , že nebol daný súhlas na osvojenie dieťaťa.
Meno a priezvisko dieťaťa: .................................................................................
Dátum narodenia:
.................................................................................
Bydlisko:
..................................................................................
Jednorazový príspevok žiadam vyplatiť: v hotovosti – osobne preberiem,
na účet číslo (v tvare IBAN) ....................................................................................
(nehodiace preškrtnite
)
Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasím so spracovaním
osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, číslo OP, dátum narodenia, telefón, e-mail, číslo účtu , meno
a priezvisko, bydlisko a rodné číslo dieťaťa.

V Slopnej, dňa ............................ Podpis žiadateľov:………….. .............................
Správnosť údajov overil: za Obec Slopná ...................................Dňa: ......................
Príloha: Fotokópia rodného listu dieťaťa

Poskytnutá výška príspevku pri narodení dieťaťa podľa VZN : ................€
Bonus za druhého rodiča dieťaťa, prihláseného na trvalý pobyt (ano/nie) vo výške
+ 50,- €.
Celkom vyplatená suma ................EUR, slovom: .........................................eur
Starosta Obce Slopná ako príslušný správny orgán podľa § 13 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení,
zákona o obecnom zriadení, s h v á l i l príspevok pri narodení dieťaťa v uvedenej sume.

Ing. Štefan Hrenák
starosta obce

