Obecný úrad Sačurov, Osloboditeľov 385, 094 13

Smernica č. 1 /2016
o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri
narodení dieťaťa v obci Sačurov

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v obci Sačurov č. 173/2016, B/1
dňa 24.11. 2016

PRVÁ ČASŤ
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom úpravy tejto smernice je poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri
narodení dieťaťa.
2. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok vzmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov SR.
DRUHÁ ČASŤ
Poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Článok 2
Podmienky na poskytnutie príspevku
1. Jednorazový príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe za účelom podpory a pomoci pri
zabezpečovaní riadnej starostlivosti odieťa.
2. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku podľa čl. 2, ods. 1 je:
a) rodič dieťaťa, alebo
b) iná fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcejstarostlivosť rodičov
na základeprávoplatného rozhodnutia súdu.
3. Jednorazový príspevok patrí oprávnenej osobe za splnenia týchto podmienok:
a) narodenie dieťaťa,
b) dieťa musí dožiť minimálne 28dní,
c) obidvaja rodičia musia mať viac ako 18. rokov, trvalý pobyt na území obce Sačurov
minimálne 1 rok pred narodením dieťaťa a žijúci v obci Sačurov,
d) ak dieťa vychováva iba jeden zrodičov (napr. slobodná matka) musí mať trvalý pobyt
a žiť na území obce Sačurov,
e) rodičia dieťaťa musia byť riadne zosobášení,
f) príspevok na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí
na každé dieťa.
g) rodičia majú splnené všetky záväzky voči obci(dane apoplatky)
h) minimálne jeden z rodičov pred narodením dieťaťa bol zamestnaný na pracovný pomer,
4. Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe uvedenej včl. 2, ods. 2 písm. a) ak:
a) pred uplatnení nároku na príspevok dala privolenie na osvojenie dieťaťa,
b) ak matka po pôrode opustila dieťa vzdravotníckom zariadení,
c) dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Článok 3
Výška jednorazového príspevku
1. Výška jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa je 100 €.
2. Obec má právo upraviť túto výšku príspevku vzmysle svojich rozpočtových možností.
Novú výšku príspevku musí schváliť Obecné zastupiteľstvo v Sačurove.
Článok 4
Postup pri poskytnutí príspevku

1.Oprávnenáosoba musí o jednorazový príspevok požiadať písomne na predpísanom tlačive
najneskôr do 8 týždňov odo dňa narodenia dieťaťa.
V opodstatnených prípadoch (napr. narodenie dieťaťa v zahraničí) do jedného roka od jeho
narodenia. Rodič do tejto lehoty musí mať vybavený rodný list pre dieťa. Opodstatnenosť
jednotlivých prípadov posúdi obecný úrad.
2. Vyplnenú žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa odovzdajú
žiadatelia na Obecnom úrade v Sačurove v podateľni.
3.Obecný úrad Sačurov, overí oprávnenosť a úplnosť žiadosti anásledne dá písomné
vyjadrenie o poskytnutí, resp. neposkytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa.
4. Žiadateľ si jednorazový finančný príspevok vyzdvihne v hotovosti v pokladni Obecného
úradu Sačurov najneskôr do 30 dní po jeho priznaní.
5. Prvý príspevok bude vyplatený oprávneným osobám za rok 2017.
Článok 5
Kontrolná činnosť
1. Kontrolu nad dodržiavaním tejto smernice vykonáva hlavný kontrolór obce.
T R E T IAČ ASŤ
Záverečné ustanovenia
1. Smernica č. 1/2016 oposkytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
bolaschválená uznesením Obecného zastupiteľstva v Sačurove č.173/2016,B/1
dňa 24.11.2016 a nadobúda účinnosť 01.01.2017.
2. Zmeny adoplnky ktejto smernicimusia mať písomnú formu amusia byť schválené Obecným
zastupiteľstvom v Sačurove.

Peter Barát
starosta obce

Počet príloh : 3

Príloha č. 1

Ž IADOSŤ
oposkytnutie príspevku pri narodení dieťaťa
I. Údaje o žiadateľovi (oprávnenej osobe):
Meno apriezvisko: .............................................,
dátum narodenia ...........................,
trvalé bydlisko ....................................................,
rodinný stav ................................... .
II.Oprávnená osoba je*:
a) rodičom dieťaťa
b)iná fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
III. Údaje o novorodencovi (doložiť kópiu - rodný list dieťaťa)
Meno apriezvisko: .............................................,
dátum narodenia ............................
IV. Prehlásenie žiadateľa (žiadateľky)
Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé aneprávom
prijatýpríspevok pri narodení dieťaťa som povinný(á) vrátiť.
Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov potrebných na
posúdenie nároku na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa a uložením
spisuna Obecnom úrade v Sačurove.

V Sačurove, dňa ...............................
..................................
Podpis oprávnenej osoby

Príloha:
*kópia rodného listu dieťaťa (povinná príloha)
*iná príloha: ..........................................
*Nehodiace sa škrtnite

Príloha č. 2

Vyjadrenie Obecného úradu v Sačurove
k oprávnenosti žiadosti:
Žiadateľ (ka) ...........................................................

spĺňa/ nespĺňa*

nárok na vyplatenie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa.

Ak nespĺňa nárok, treba uviesť dôvod neuznania oprávnenosti žiadosti:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

V Sačurove, .......................

...........................................
Pečiatka a podpis

*Nehodiace sa škrtnite

Príloha č. 3

Potvrdenie ovyplatení príspevku pri narodení dieťaťa

Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa vsume 100,–€ vyplatený (komu)
..........................................................................................................................,
dňa ...............................

Vyplatil: ...................................
Prevzal: ......................................
.............................................
Pečiatka a podpis

