Obecné zastupiteľstvo v Majcichove dňa 03.03. 2011 sa uznieslo
na tomto znení

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2011
o príspevku pri narodení dieťaťa

Článok 1

Príspevok pri narodení dieťaťa je finančná dávka, ktorou obec prispieva na
pokrytie výdavkov pri narodení dieťaťa a vypláca sa oprávnenej osobe na
základe žiadosti. Finančná čiastka, ktorou obec prispieva pri narodení dieťaťa
je 100,00 €.

Článok 2

Pre vyplatenie príspevku musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:
1) v čase narodenia dieťaťa jeho matka musí mať trvalý pobyt v obci
Majcichov,
2) jeden z rodičov musí mať trvalý pobyt na území obce Majcichov minimálne
dva roky pred narodením dieťaťa,
3) každý z rodičov musí mať minimálne 18 rokov,
4) dieťa sa musí dožiť minimálne 60 dní,
5) v prípade, ak rodičia majú školopovinné detí, nesmie mať ani jedno z nich
v prebiehajúcom školskom roku a 2 predchádzajúcich školských rokov
k podaniu žiadosti, viac ako 5 neospravedlnených vyučovacích hodín ani
v jednom školskom roku.
6) rodičia nesmú mať podlžnosť voči obci Majcichov,
7) o príspevok musí byť požiadané do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa,

8)príspevok bude poskytovaný pre dieťa, ktoré sa narodilo ako prvé dieťa,
druhé dieťa alebo
tretie dieťa,
9) príspevok prináleží aj slobodnej matke pokiaľ sú splnené ostatné
podmienky.

Článok 3

Oprávnenou osobou sa rozumie matka dieťaťa. V prípade, že matka
zomrela, bolo po nej vyhlásené pátranie, alebo bolo dieťa zverené do
výchovy otca rozhodnutím súdu, oprávnenou osobou sa rozumie otec
dieťaťa.

Článok 4

Na výplatu príspevku má oprávnená osoba nárok iba pri splnení
stanovených podmienok. Žiadosť o príspevok pri narodení vybaví Obecný
úrad v Majcichove, odbor finančný do 30 dní odo dňa podania žiadosti, ak
budú splnené všetky podmienky.

Článok 5

 O príspevku je povinný Obecný úrad v Majcichove informovať aspoň
jedného z rodičov ( oddelenie evidencie obyvateľov Obecného úradu
Majcichov)
 Príspevok pri narodení dieťaťa je možné vyplatiť iba jednému z rodičov
dieťaťa.
 Vyplnenú žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa
odovzdajú žiadatelia na Obecnom úrade v Majcichove v podateľni.

Článok 6

Prechodné ustanovenie

Na príspevok vzniká nárok pri deťoch narodených od 1. 1. 2011
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom v Majcichove dňa 3. 3. 2011 ako uznesenie č. 12/2011.

Ing.
Tibor Marek
starosta
obce Majcichov

Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa

Údaje o žiadateľovi

Meno
Priezvisko
Rodinný stav
Dátum narodenia
Rodné číslo
Adresa trvalého bydliska
Kontaktné telefónne číslo

Údaje o nezaopatrenom dieťati, na ktoré sa uplatňuje nárok na príspevok

Meno
Priezvisko
Dátum narodenia

Údaje o ďalších nezaopatrených detí
Poradové
číslo

Meno a
priezvisko

Dátum
narodenia

Rodné
číslo

Trvalé
bydlisko

Adresa
školy

1.
2.
3.
4.
5.

Spôsob výplaty

Na účet v banke číslo účtu: ....................................................
Kód banky: ...................................................

V hotovosti

.....................................................
Vlastnoručný
podpis žiadateľa

Súhlas so spracovaním osobných údajov
(podľa zákona č. 428/2002 Z.z. ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

V zmysle § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon
o ochrane osobných údajov) týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich
osobných údajov poskytnutých Obecnému úradu v Majcichove, na účely
spracovania žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa a jej náležitostí, na
účely archivácie dokumentácie a na účely zverejňovania údajov podľa § 4
písmena d) zákona o ochrane osobných údajov.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20
zákona o ochrane osobných údajov.

V Majcichove dňa......................

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

žiadateľ/žiadateľka

Čestné prehlásenie

1. Vyhlasujem že nemám podlžnosť voči obci Majcichov
2. Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, presné
a úplné a finančné prostriedky použijem na účel, na ktorý budú poskytnuté.

V Majcichove dňa..................................

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

vlastnoručný podpis žiadateľa

