Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lokca
č. 1/2019
o poskytovaní finančného príspevku pri
narodení dieťaťa
Obecné zastupiteľstvo v Lokci na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „ nariadenie“ ):
§1
Úvodné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov
pri
narodení dieťaťa v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov v
rozpočte Obce Lokca na príslušný rozpočtový rok.
2.Príspevok je jednorazová, účelová sociálna dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej osobe
uvedenej v čl. 2 , na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb
dieťaťa.
§2
Oprávnená osoba
1. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok pri splnení podmienok podľa tohto
nariadenia je:
a) matka, ktorá porodila dieťa
b) otec dieťaťa, keď matka zomrela alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe
právoplatného rozhodnutia súdu; ak príspevok už predtým nebol vyplatený
c) iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného
orgánu, ak príspevok už predtým nebol vyplatený.
§3
Podmienky poskytnutia finančného príspevku
1. Finančný príspevok patrí oprávnenej osobe za splnenia nasledovných podmienok:
a) narodenie dieťaťa, ktoré sa dožilo najmenej 30 dní,
b) trvalý pobyt dieťaťa na území obce,
c) trvalý pobyt matky dieťaťa alebo otca dieťaťa na území obce najmenej 12 mesiacov
pred narodením dieťaťa
d) trvalý pobyt inej oprávnenej osoby na území obce najmenej 12 mesiacov pred
narodením dieťaťa
e) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov,
f) ani jeden z rodičov nemá záväzky voči obci Lokca,
g) žiadateľ si riadne plní povinnosti rodiča voči svojim deťom, stará sa o svoje deti
a nezanedbáva starostlivosť o ne.

3. Finančný príspevok sa poskytuje výlučne za splnenia podmienok ustanovených týmto
všeobecne záväzným nariadením.
4. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
§4
Postup pri poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa
1. Žiadateľ musí o finančnú podporu požiadať najneskôr do 90 dní odo dňa narodenia dieťaťa.
V opodstatnených prípadoch (napr. súdne konanie vo veci starostlivosti o dieťa) môže
žiadateľ požiadať o poskytnutie finančnej podpory aj po stanovenom termíne, najneskôr však
do 1 roka od narodenia dieťaťa za podmienky, že spĺňa kritériá podľa § 3 tohto VZN, a že
VZN rozhodnutím obecného zastupiteľstva nestratili platnosť. Opodstatnenosť jednotlivých
prípadov posúdi finančná a sociálna komisia OZ.
2. Písomnú žiadosť je potrebné doručiť na Obecný úrad v Lokci. (príloha č. 1)
3. O priznaní resp. nepriznaní finančnej podpory bude žiadateľ písomne vyrozumený formou
rozhodnutia.
4. Oprávnený príjemca si prevezme finančný príspevok v hotovosti v pokladni OcÚ.
§5
Výška finančného príspevku pri narodení dieťaťa
1. Výška finančného príspevku pri narodení dieťaťa je 100,-EUR.
2. Príspevok na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na
každé dieťa .
§6
Prechodné ustanovenia
O finančnú podporu pri narodení dieťaťa, ktoré sa narodilo v období od 1.1.2019 do
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia je možné požiadať v termíne do 31. mája 2019.
§7
Záverečné ustanovenia
1.
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na
webovom sídle obce od 27.3.2019 do12.4.2019
2.
Na Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Lokca na
svojom zasadnutí dňa 12.4.2019
3.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce
a webovom sídle obce dňa 17.4.2019
4.

Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom zverejnenia.

Ing. Miroslav Valčičák
starosta obce

Príloha č. 1 k VZN- 1/2019

OBEC LOKCA
Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Údaje o žiadateľovi
1. Meno a priezvisko ........................................................................................................
2. Dátum narodenia ........................................................................................................
3. Trvalý pobyt
........................................................................................................
4. Vzťah k dieťaťu ........................................................................................................
5. Telefonický 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 obci Lokca najmenej 12 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.
,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom pozvania, resp. slávnostného
prijatia, zablahoželania a poskytnutia finančných prostriedkov, je čl. 6 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o
ochrane údajov GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom
môžete kedykoľvek namietať.“

Lokca dňa ...........................

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

