
Strana 1 z 5 

 

Obecné zastupiteľstvo v Kozelníku podľa § 6 odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a 
 

všeobecne záväzné nariadenia 

č. 10/2019 
 

O POSKYTOVANÍ PRÍSPEVKU PRI 

NARODENÍ DIEŤAŤA  

A NA PODPORU VZDELÁVANIA 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Účel  nariadenia 

 

Účelom tohto  všeobecne záväzného  nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie postupu 

a podmienok poskytovania finančného príspevku pri narodení dieťaťa a na podporu 

vzdelávania. 

 

DRUHÁ ČASŤ 

PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

 

1. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodičom dieťaťa, ktorým sa za obdobie 

kalendárneho roka narodilo jedno alebo viac detí, ktoré dovŕšili najmenej 28 dní života. 

2. Príspevok je jednorazová, účelová, sociálna dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej 

osobe uvedenej v čl. 3, na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných 

potrieb dieťaťa. Príspevok je nenárokovateľná finančná podpora. 
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§ 3 

Oprávnená osoba 

 

1. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky 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 príplatok nebol vyplatený už predtým,  

c) iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného 

orgánu, ak príspevok nebol vyplatený predtým. 

 

§ 4 

Podmienky poskytnutia príspevku 

 

1. Príspevok pri narodení dieťať sa poskytne oprávnenej osobe pri splnení nasledovných 

podmienok: 

a) narodenie dieťaťa alebo nahlásenie dieťaťa do evidencie obyvateľstva obce MV SR – 

osobitná matrika za obdobie kalendárneho roka.  

b) dieťa dovŕšilo najmenej 28 dní života,  

c) trvalý pobyt dieťaťa na území obce 

d) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území obce sa pre účely tohto nariadenia považuje 

- pri manželoch trvalý pobyt obidvoch  manželov na území obce v čase narodenia 

dieťaťa 

- pri matke žijúcej v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva a osamelých 

matkých trvalý pobyt matky na území obce v čase narodenia dieťaťa, 

- pri ovdovelej matke alebo otcovi trvalý pobyt matky alebo otca na území obce 

v čase narodenia dieťaťa. 

e) oprávnená osoba nemá ku dňu podania žiadosti o príspevok žiadny záväzok voči obci 

po lehote splatnosti, 

f) trvalá starostlivosť o dieťa, t. j. nevzniká oprávnené podozrenie zo zanedbania 

starostlivosti o dieťa oprávnenou osobou. 

2. Príspevok na to isté dieťa sa vyplatí iba raz. Ak sa matke narodí súčasne viac detí, 

príspevok patrí na každé dieťa. 

3. Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe vtedy, keď: 

a) dieťa po narodení zomrelo alebo sa narodilo mŕtve, 

b) matka dala privolenie na osvojenie dieťaťa pred vyplatením príspevku, 

c) matka po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila dieťa v zdravotníckom 

zariadení a toto si nevyzdvihla do 24 hodín. 
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§ 5 

Výška príspevku 

 

1. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 100 eur. 

2. Uvedená výška sa rovnako vzťahuje aj na každé ďalšie narodené dieťa v uvedenom období. 

. 

 

§ 6 

Postup pri schvaľovaní a poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa 

 

1. Príspevok sa poskytuje automaticky, bez predloženia žiadosti a bez dokladovania 

výšky príjmu na základe oznámenia o narodení dieťaťa. 

2. O spôsobe a termíne výplaty príspevku rozhoduje obec. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

PRÍSPEVOK NA PODPORU VZDELÁVANIA 

 

§ 7 

Základné ustanovenia 

 

1. Príspevok na podporu vzdelávania  sa poskytuje oprávnenej osobe školopovinného 

dieťaťa pri nástupe do školy. 

2. Príspevok je jednorazová, účelová, sociálna dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej 

osobe, na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb dieťaťa, 

na zabezpečenie školských potrieb a pomôcok a za účelom hmotnej podpory a pomoci pri 

výkone rodičovských práv a povinností.  

3. Príspevok je nenávratná finančná pomoc, na jeho poskytnutie nevzniká právny nárok. 

 

 

§ 8 

Oprávnená osoba 

 

1. Oprávnená osoba na poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania je 

a) matka dieťaťa, ktorá má trvalý pobyt na území obce 

b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt na území obce, v prípade, ak matka zomrela alebo 

bolo po nej vyhlásené pátranie a dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe 

právoplatného rozhodnutia súdu 

c) osoba s trvalým pobytom na území obce, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného 

orgánu podľa zákona o rodine 
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§ 9 

Podmienky poskytnutia príspevku  

 

1. Príspevok na podporu vzdelávania sa poskytne oprávnenej osobe pri splnení nasledovných 

podmienok: 

a) školopovinné dieťa navštevujúce školské zariadenia nesmie mať v predchádzajúcom 

školskom roku vymeškaných  viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín 

b) oprávnená osoba nemá ku dňu podania žiadosti o príspevok žiadny záväzok voči obci 

po lehote splatnosti. 

2. Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť, ktorej vzor tvorí prílohu tohto VZN 

a doručiť ju na obecný úrad.  

   

§ 10 

Výška príspevku 

 

1. Výška príspevku na podporu vzdelávania na jedno dieťa je 50,00 eur.  

2. Uvedená výška sa rovnako vzťahuje aj na každé ďalšie školopovinné dieťa. 

. 

 

§ 11 

Postup pri schvaľovaní a poskytovaní príspevku 

 

1. Oprávnená osoba podá písomnú žiadosť na obecný úrad od 1. 9. do 30. 11. kalendárneho 

roka. 

2. Finančný príspevok poskytne  obec bezhotovostne na bankový účet oprávnenej osoby 

uvedený v žiadosti, prípadne v hotovosti. 

3. Príspevok je splatný do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak boli splnené všetky 

podmienky. 

 

ŠTVRTÁ ČASŤ 

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 13. 2. 2019   na zasadnutí obecného 

zastupiteľstva uznesením č. 14/2019 a nadobúda účinnosť 15 dňom  od jeho zverejnenia na 

úradnej tabuli. 

 

Vyvesené pred schválením OZ: od 28. 1. 2019 do 12. 2. 2019 

Schválené OZ dňa: 13. 2. 2019 

Vyvesené po schválení OZ: 14. 2. 2019 – 1. 3. 2019 

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

                     Eva Petáková  

                     starostka obce 
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   PRÍLOHA č. 1 

 

 

 

ŽIADOSŤ 

o poskytnutie finančného príspevku na podporu vzdelávania v zmysle VZN č. 10/2019 

 

 

A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Meno a priezvisko oprávnenej osoby  

Meno a priezvisko dieťaťa  

Trvalé bydlisko  

Kontakt Telefón  

E-mail  

Bankové spojenie v tvare IBAN  

B. ČESTNÉ PREHLÁSENIE 

1. Čestne prehlasujem, že dolu podpísaný žiadateľ v čase podania žiadosti: 

a) nemám nevysporiadané záväzky voči obci Kozelník, 

b) školopovinné dieťa nemalo v predchádzajúcom školskom roku  vymeškaných viac      

    ako 15 neospravedlnených hodín. 

 

2. Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti a v prílohách sú pravdivé. 

 

Toto čestné prehlásenie som vykonal(a) dobrovoľne a s plnou zodpovednosťou pre potreby obce 

Kozelník za účelom predloženia žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na vzdelávanie. Zároveň 

prehlasujem, že som si vedomý (á) dôsledkov,  ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov v tomto 

čestnom prehlásení. 

C. VYHLÁSENIE 

V zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasím so 

spracovaním a použitím uvedených údajov pre potreby obce Kozelník za účelom evidencie 

žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z rozpočtu obce Kozelník. 

 

 

 

 

 

V Kozelníku dňa 

 

 

 

 

 

Podpis žiadateľa 

 

 

 

 


