
 
 

OBEC  PEČOVSKÁ NOVÁ  VES 

 

                                V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E 

Obce Pečovská Nová Ves  

                                                      č.    2 / 2017 

 o poskytovaní  jednorazového  príspevku pri súčasnom narodení dvoch  

a viac  detí  

Schválené : 16.6.2017, uznesením  č. 85/2017   

Zverejnenie VZN v obci:  31.5.2017 

Návrh VZN:  Vyvesený na úradnej  tabuli  dňa: 31.5.2017           Zvesený dňa:  15.6.2017 

Schválené  VZN: Vyvesené na úradnej  tabuli  dňa: 19.6.2017     Zvesené dňa:   

 

VZN nadobúda účinnosť dňa:  



 

Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Z.z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :  

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup a podmienky poskytovania jednorazového 

finančného príspevku pri súčasnom narodení dvoch a viac detí  obyvateľom obce Pečovskej Novej  Vsi. 

 

Všeobecné ustanovenia 

§ 2 

Príspevok pri súčasnom narodení dvoch a viac detí  

 

1. Jednorazový príspevok pri súčasnom narodení dvoch a viac detí  (ďalej len  „príspevok“ ) , ktorý 

sa vypláca oprávnenej osobe na základe žiadosti a pri splnení  podmienok pre poskytnutie 

príspevku, poskytne obec za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv 

a povinností. 

2. Príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci.  

3. Na konanie o jeho  poskytnutie sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.  

4. Príspevok môže byť poskytnutý iba raz na to isté dieťa. Ak sa súčasne narodí viac detí, 

príspevok patrí na každé dieťa.   

§ 3 

Podmienky poskytnutia príspevku 

 

1. Oprávnenými osobami podľa tohto nariadenia sú  rodičia súčasne narodených dvoch a viac detí, 

ktorých trvalý pobyt v obci Pečovská Nová Ves trvá najmenej jeden rok pred ich narodením,  

a to:  

a) matka, ktorá súčasne porodila dve a viac detí  a ktoré sa dožili aspoň 28 dní, 

b) otec súčasne narodených dvoch a viac detí, ktorý má trvalý pobyt v obci Pečovská Nová Ves  

najmenej jeden rok pred narodením detí v prípade, ak :  

- matka súčasne narodených dvoch a viac detí zomrela alebo po matke bolo vyhlásené  pátranie 

   alebo  

- deti boli  zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu. 

 

 



 

 

2. Obec poskytne príspevok len na nevyhnutné výdavky spojené so zabezpečením základnej  

detskej výbavy.  

3. V písomnej  žiadosti o jednorazový príspevok musí byť uvedený účel použitia príspevku. 

4. Výška  jednorazového príspevku je 150,- € na každé dieťa.  

5. Príspevok bude žiadateľom vyplatený po predložení dokladov o zakúpení nevyhnutného    

výdavku na obecný úrad, pričom musí byť dodržaný účel poskytnutia príspevku .  

6. O príspevok je možné požiadať najneskôr do šiestich  mesiacov od narodenia detí.  

7. Pre účely čerpania príspevku sa akceptuje daňový doklad o kúpe s dátumom jeho vystavenia  

najskôr 2 mesiace pred narodením detí.  

8. Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe za podmienky, že tá nemá  

záväzky po splatnosti voči obci  Pečovská Nová Ves a ani voči nim nesmie prebiehať    

priestupkové konanie.  

 

§ 4 

Žiadosť o príspevok o poskytnutie príspevku 

 

1. Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej 

žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu tohto nariadenia. Písomná žiadosť sa podáva osobne alebo 

poštou na adresu sídla  Obecného úradu v Pečovskej Novej Vsi. K žiadosti je potrebné doložiť 

rodný list  detí vydaný SR. Ak sa deti narodili mimo územia SR a v čase podania žiadosti 

o poskytnutie príspevku nemajú vydané rodné listy podľa § 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z.z. 

o matrikách v znení neskorších predpisov, oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti 

o príspevok úradný preklad  rodných listov detí vydaného v cudzine  alebo iného dokladu 

o narodení detí.  

2. Oprávnenej  osobe, ktorá splnila podmienky na poskytnutie  príspevku a predložila žiadosť 

s príslušnými dokumentami, obecný úrad poskytne príspevok na bankový účet alebo 

v hotovosti. Príspevok sa nevypláca do cudziny. 

3. Ak žiadosť o poskytnutie príspevku nie je úplná alebo ak nie sú k žiadosti priložené potvrdenie 

a doklady, obecný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o príspevok do 15 dní 

od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované doklady a potvrdenie, žiadosť 

o tento príspevok bude zamietnutá. 

 

 

 

 



§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zrušuje sa VZN obce Pečovská Nová Ves o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení 

dvojčiat č. 31/2005 zo dňa 15.6.2005. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obec Pečovská Nová Ves  bolo  prerokované a schválené OZ  

v Pečovskej Novej Vsi dňa  16.6.2017 uznesením  č.  87/2017 a nadobudlo účinnosť dňa  

 

 

 

 

 

 

                                                                  PhDr. Jaroslav Dujava 

                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obec-Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33,  

082 56  Pečovská Nová Ves 

 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku 
pri súčasnom narodení dvoch a viac detí   

 

 

Údaje o žiadateľovi 

 

1. Meno a priezvisko     ........................................................... 

 

2. Dátum narodenia       ........................................................... 

 

3. Trvalý pobyt              ......................................................... 

 

4. Vzťah k dieťaťu        .......................................................... 

 

Kontaktné údaje: tel: ......................... e-mail: .............................. 

 

žiada  o poskytnutie finančného príspevku pri súčasnom narodení dvoch a viac detí 

 

Údaje o deťoch 

1. Meno a priezvisko      .......................................................... 

Meno a priezvisko      .......................................................... 

Meno a priezvisko      .......................................................... 

 

       2.  Dátum narodenia          ......................................................... 

 

       3.  Trvalý pobyt                 .......................................................... 

 

Čestné prehlásenie: 

1. Prehlasujem, že voči obci  nemám žiadne záväzky po splatnosti alebo iné dlhy. 

2. 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. 

 

Spôsob výplaty príspevku: 

                    v hotovosti                    prevodom na účet č.(IBAN): .......................................... 
 
V                     , dňa  

......................................... 
       podpis  žiadateľa 

 

Príloha: kópia rodného listu detí, ďalšie doklady  
Svojim podpisom týmto obci Pečovská Nová Ves  dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním 
a použitím, v rozsahu uvedených vo formulári za účelom poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa, a to všetko v 
súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  


