ZÁSADY
poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku
obce Slaská pri narodení dieťaťa
Čl. I.
Úvodné ustanovenia
1. Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní jednorazového nenávratného
finančného príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len „príspevok“) obyvateľom
s trvalým pobytom v obci Slaská (ďalej len „obec“).
2. Príspevok je dobrovoľným príspevkom obce, na ktorý nie je právny nárok.
Čl. II.
Všeobecné ustanovenia
1. Poskytovaním príspevku oprávnenej osobe chce obec upevniť postavenie rodiny
v obci. Finančnou podporou obec prispeje k zabezpečeniu nevyhnutných výdavkov
spojených s materiálnymi potrebami novorodenca.
2. Príspevok na dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí,
príspevok sa poskytuje pre každé dieťa.
3. Príspevok obec vyplatí žiadateľovi najneskôr do uplynutia 6 mesiacov veku dieťaťa od
jeho narodenia. Po uplynutí tejto lehoty nemožno príspevok poskytnúť.
4. Príspevok obec vyplatí žiadateľovi:
a) v hotovosti z pokladne obecného úradu počas úradných hodín,
b) na bankový účet žiadateľa.
Čl. III.
Podmienky pre poskytnutie príspevku
1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže obec poskytnúť po
súčasnom splnení nasledovných podmienok:
a) narodenie dieťaťa, ktoré v čase podania žiadosti o príspevok má zapísaný trvalý
pobyt v obci,
b) matka dieťaťa má zapísaný trvalý pobyt v obci ku dňu narodenia dieťaťa,
c) podaná písomná žiadosť na predpísanom tlačive a to najneskôr do dovŕšenia 6
mesiacov veku dieťaťa,
d) dieťa po pôrode nebolo zverené do náhradnej starostlivosti. 1)
2. Za oprávnenú osobu sa považuje žena, ktorá dieťa porodila a mala ku dňu narodenia
dieťaťa trvalý pobyt v obci.
3. O príspevok môže v mene matky dieťaťa požiadať otec dieťaťa, resp. iný zákonný
zástupca dieťaťa v prípade, že rodičia dieťaťa v čase podania žiadosti už nežijú.
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Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. IV.
Výška príspevku
1. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje v sume 100 eur.
2. Ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, jednorazový nenávratný finančný
príspevok sa poskytne pre každé dieťa.
Čl. V.
Pravidlá poskytovania príspevku
1. Žiadateľ predloží do podateľne obecného úradu najskôr po uplynutí 28 dní života
dieťaťa vyplnené tlačivo – Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení
dieťaťa (ďalej len „žiadosť“). Toto tlačivo je zverejnené na webovom sídle obce
www.slaska.sk alebo bude na požiadanie poskytnuté priamo na obecnom úrade.
2. K písomnej žiadosti je žiadateľ povinný priložiť kópiu rodného listu dieťaťa.
3. Príspevok nemôže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá dieťa opustila alebo
súhlasila s osvojením dieťaťa.
4. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku najskôr po uplynutí 28 dní
života dieťaťa a najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa.
Čl. VI.
1. Tieto zásady boli schválené Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 5.12.2018
uznesením č. 324/2018.
2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. januára 2019.
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