
 

 

 

 

 

 

Všeobecné záväzné nariadenie obce Zbehy 

 č.  2 / 2023 

o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo v Zbehoch podľa § 4 ods.3 písm. h/, § 6 ods.1, § 8 ods.3 druhá veta a § 

11 ods.4 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 

a doplnkov, podľa § 4 ods.3, § 5 ods.3, § 7 ods.1 písm. i/ zákona 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov 

a v záujme podpory vzdelanosti v obci Zbehy, vydáva   toto  všeobecne záväzné nariadenie: 

                                                                      § 1 

                                                  Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zbehy (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob 

a podmienky poskytovania jednorazového finančného príspevku z rozpočtu obce Zbehy  pri 

narodení dieťaťa občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Zbehy.  

§ 2  

                                                   Všeobecné ustanovenia 

1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa, ktorý sa vypláca zákonnému 

zástupcovi dieťaťa (oprávnenej osobe, ktorou je matka alebo otec dieťaťa, resp. iná 

osoba ktorej bolo dieťa právoplatne zverené na základe rozhodnutia súdu alebo 

príslušného orgánu do starostlivosti ) pri splnení podmienok pre poskytnutie tohto 

príspevku sa poskytne za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských 

práv a povinnosti. 

2. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa je nenávratná finančná pomoc, 

na jeho poskytnutie nevzniká právny nárok. 

3. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na jedno 

dieťa iba raz. V prípade súčasne narodených viac detí obec poskytne príspevok na 

každé dieťa v rovnakej výške. 

                                                                       § 3 

Podmienky poskytnutia príspevku 

1. Príspevok sa poskytuje na dieťa, ktoré má trvalý pobyt na území obce Zbehy 

minimálne 2 kalendárne mesiace od narodenia. 

2. Príspevok bude poskytnutý zákonnému zástupcovi dieťaťa (oprávnenej osobe), ktorý 

má na území obce Zbehy trvalý pobyt minimálne 12 mesiacov. Nemôže mať voči obci 

Zbehy záväzky po lehote splatnosti minimálne 12 mesiacov pred podaním žiadosti. 

3. Zákonný zástupca (oprávnená osoba) je povinný podať písomnú žiadosť: 

 najskôr po dožití 2 kalendárnych mesiacov od narodenia dieťaťa 

 najneskôr do 1 roka odo dňa narodenia dieťaťa 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                            § 4 

            Žiadosť o príspevok a poskytnutie príspevku 

 

1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa bude poskytnutý zákonnému 

zástupcovi (oprávnenej osobe) na základe písomnej žiadosti, ktorá tvorí prílohu tohto 

nariadenia.  

2. Príspevok pri narodení dieťaťa poskytne obec Zbehy na účet uvedený v žiadosti. 

3. Výška príspevku na jedno dieťa je stanovená v sume 100 eur. 

4. Príspevok je splatný do 30 dní od podania žiadosti pri splnení všetkých podmienok. 

                            

                                                         § 5 

                                      Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN č.2/2023 o jednorazovom príspevku pri narodení dieťaťa sa obecné 

zastupiteľstvo v Zbehoch uznieslo na 1. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Zbehoch 

konaného dňa 6.3.2023  a toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli Obce Zbehy. 

 

 

                                                                                     Ing. Adam Žákovič  

                                                                                       starosta obce 

 

 

 Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa :    20. februára 2023 

 Návrh VZN zvesený dňa: 6.3.2023 

Schválené VZN zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 7.3.2023 

VZN nadobúda účinnosť  dňom  :     22.3.2023     

 

 

 

 

 

 



                                                                                              Príloha č.1 k VZN 2/2023 

 

                                                Ž I A D O S Ť 

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. Telef. 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 všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na 

vedomie, že príspevok vyplatený na základe nepravdivých údajov som povinný vrátiť. 

2. Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti 

podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Číslo účtu v tvare IBAN ( na kt. bude príspevok poukázaný): 

 

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

 

 

V Zbehoch, dňa 

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

                                                                                                         podpis žiadateľa 


