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Obecné zastupiteľstvo Obce Poľný Kesov sa v súlade s § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
sa

uznieslo
na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 3 / 2019
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Poľný Kesov
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je stanovenie
postupu a základných kritérií pri poskytovaní jednorazového finančného príspevku
(ďalej len „príspevok“) obyvateľom obce Poľný Kesov ( ďalej len „obec“ ) pri narodení
dieťaťa.
2. Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazový príspevok vo finančnej forme, ktorý môže
obec poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce na podporu všeobecne
prospešných aktivít a ďalšie účely hodné osobitného zreteľa, najmä na úseku sociálnej
pomoci.
Čl. 2
Oprávnená osoba
1. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, ak spĺňa
podmienky podľa tohto nariadenia, sú:
a) manželia ako rodičia dieťaťa,
b) matka žijúca v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva,
c) osamelá matka,
d) ovdovelá matka alebo otec,
e) otec dieťaťa, keď dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného
rozhodnutia súdu, ak príspevok predtým nebol vyplatený,
f) iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti
nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného
orgánu, ak príspevok nebol vyplatený
Čl. 3
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytne oprávnenej osobe pri splnení nasledovných
podmienok:
a) narodenie dieťaťa a dožitie sa dieťaťa aspoň 28 dní,
b) trvalý pobyt dieťaťa na území obce,

c) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území obce sa pre účely tohto nariadenia považuje:
- pri manželoch trvalý pobyt aspoň jedného z manželov na území obce v čase
narodenia dieťaťa,
- pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva a osamelých
matkách trvalý pobyt matky na území obce v čase narodenia dieťaťa,
- pri ovdovelých matkách alebo otcoch trvalý pobyt matky alebo otca na území obce
v čase narodenia dieťaťa,
d) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom
vzťahu bez uzatvorenia manželstva, matka alebo jej partner ako otec dieťaťa, a ďalej pri
ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok po lehote splatnosti
voči obci, bude príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom
budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladnici Obecného úradu Poľný Kesov.
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 nevznikne matke, ak táto po pôrode bez súhlasu ošetrujúceho lekára
opustila dieťa v zdravotníckom zariadení a toto si nevyzdvihla do 24-hodín.
4. Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok pri narodení dieťaťa na základe písomnej
žiadosti, ktorá je prílohou č.1 k tomuto nariadeniu.
5. O príspevok pri narodení dieťaťa môže oprávnená osoba požiadať do 6-tich mesiacov od
narodenia dieťaťa.
Čl. 4
Výška príspevku
1. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 100,00 EUR

Čl. 5
Postup pri poskytnutí príspevku
1. Príspevok sa vypláca najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci,
v ktorom bola žiadosť podaná.
2. Príspevok sa vypláca v hotovosti v pokladnici Obecného úradu Poľný Kesov.
Čl. 6
Všeobecné ustanovenia
1. Príspevok sa poskytuje výlučne za splnenia podmienok ustanovených týmto nariadením.
2. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

3. Príspevok sa poskytuje s ohľadom na schválený rozpočet obce na príslušný kalendárny rok.
Finančné prostriedky určené na výplatu príspevku sú rozpočtované v samostatnej položke
rozpočtu obce.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Poľnom Kesove.
2. Toto nariadenie bolo prerokované a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Poľnom
Kesove č.48 / 2019 dňa 29. apríla 2019.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 16. mája 2019.

Ing. Ľubica Poluchová
starostka obce

Príloha č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2019 o poskytovaní jednorazového finančného
príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom obce Poľný Kesov

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko: .................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Trvalý pobyt: .........................................................................................................................
Vzťah k dieťaťu: ...................................................................................................................
Kontaktné údaje: telefón: ..........................................................................
e-mail: ............................................................................
žiada
o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Údaje o dieťati
Meno a priezvisko: .................................................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................................
Trvalý pobyt: .........................................................................................................................
Čestné prehlásenie: Prehlasujem, že voči obci nemám žiadne záväzky po splatnosti alebo iné
dlhy. Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/ á právnych následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 zákona
č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb.
V Poľnom Kesove dňa: ...............................
..............................................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa
Príloha: kópia rodného listu dieťaťa alebo úradný preklad rodného listu dieťaťa
vydaného v cudzine
ďalšie doklady: ( úmrtný list matky dieťaťa alebo doklad, že po matke dieťaťa bolo vyhlásené
pátranie; právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti otca
dieťaťa; právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov)

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa ustanovení nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ( ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“)

Pre prevádzkovateľa: Obec Poľný Kesov
Poľný Kesov 68
951 15 Mojmírovce
IČO: 00 308 391
DIČ: 2021252783
Dolu podpísaná dotknutá osoba (tit., meno a priezvisko):
...............................................................................................................................
súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za nasledujúcich podmienok:
Účel spracúvania osobných údajov: poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Zoznam osobných údajov: osobné údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie
príspevku pri narodení dieťaťa

finančného

Doba poskytnutia súhlasu: 5 rokov od podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku
pri narodení dieťaťa
Forma zverejnenia: údaje sa nezverejňujú
Príjemcovia osobných údajov: údaje sa neposkytujú
Dotknutá osoba
týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný
a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel
a počas vyššie uvedenej doby.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje čl. 13 nariadenia GDPR / § 19 a nasl. zákona o ochrane osobných
údajov. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich
sa jej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo
na prenosnosť osobných údajov.
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu
povinnosť v súlade s čl. 13 nariadenia GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu
povinnosť v súlade s čl. 13 nariadenia GDPR a § 19 zákona o ochrane osobných údajov.

V Poľnom Kesove dňa: ...................................
....................................................................
podpis dotknutej osoby

