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1. Účel vydania zásad a rozsah platnosti

Tieto zásady sú vydané za účelom stanovenia podmienok poskytovania
podpory mladých rodín , ktorí sú obyvateľmi  mesta Púchov, v zmysle § 3
ods. 1 zákona o obecnom zriadení,  teda s podmienkou  trvalého  pobytu v
meste Púchov. Podpora mladých ľudí je nenárokovateľná finančná podpora.

2. Súvisiace predpisy

- Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
- Zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore
- Zák. č. 36/2005 Z.z o rodine

3. Pojmy a skratky

MsÚ - mestský úrad
MsZ - mestské zastupiteľstvo

4. Popis činnosti

4.1. Podpora mladých rodín  sa poskytuje obyvateľovi mesta Púchov
spĺňajúcemu podmienky podľa týchto zásad z objemu finančných
prostriedkov vyčlených na tento účel z rozpočtu mesta ,  maximálne do výšky
schválenej v rozpočte.
4.2. Tieto zásady upravujú a vzťahujú sa na  poskytovanie príspevku pri
narodení  prvého dieťaťa a každého ďalšieho narodeného dieťaťa od dňa
1. 1. 2007.
4.3. Príspevok je jednorázová  dávka, ktorou mesto môže  prispieť na
pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb
narodeného dieťaťa.

4.4. Oprávnená osoba

4.4.1. Oprávnená osoba na uplatnenie žiadosti o  príspevok pri narodení
prvého dieťaťa a  pri narodení každého ďalšieho dieťaťa, ak spĺňa podmienky
podľa týchto zásad,  je  primárne matka, ktorá dieťa porodila.
4.4.2. Inou oprávnenou osobou je:
a/  otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo
vyhlásené pátranie  1/, alebo dieťa mladšie ako jeden rok bolo zverené do
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výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, prípradne ak
príspevok predtým nebol vyplatený matke,
 b/  osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia
príslušného orgánu 2/ alebo opatrenia podľa osobitného predpisu 3/, v
prípade, ak príspevok predtým nebol vyplatený matke.

4.5. Možnosť poskytnutia príspevku

4.5.1. Žiadať o príspevok možno podať:
a/ po narodení  dieťaťa v čase od 1. 1. 2007,
b/ po vzniku trvalého pobytu dieťaťa oprávnenej osoby v meste Púchov po
jeho narodení,
c/ po neprerušenom trvaní trvalého pobytu oprávnenej osoby v meste Púchov
po dobu začínajúcu najmenej 6 mesiacov pred narodením dieťaťa, začiatok
dĺžky trvania neprerušeného trvalého pobytu najmenej 6 mesiacov pred
narodením dieťaťa sa nevzťahuje na tú oprávnenú osobu, ktorá preukáže
nadobudnutie vlastníctva k bytu, alebo k rodinnému domu v Púchove
najneskôr od času 1 deň pred narodením dieťaťa,
d/ ak mesto Púchov alebo jeho obchodná spoločnosť, združenie, či iná
organizácia, ktorej je mesto členom alebo zakladateľom, neeuviduje ku dňu
podania žiadosti o poskytnutie príspevku oprávnenou osobou voči nej žiadnu
pohľadávku /finančnú ani majetkovú/,
e/ ak orgány mesta Púchov alebo iné na to určené orgány neevidujú a
nepreverujú podozrenie zo zanedbania starostlivosti o deti oprávnenou
osobou,
4.5.2. Žiadať o príspevok na to isté dieťa vzniká iba raz. Ak sa súčasne
narodí viac detí , možnosť príspevku vzniká na každé toto dieťa.

4.5.3. Príspevok nemožno poskytnúť vtedy ak:

a/ oprávnená osoba pred uplatením nároku na príspevok  dala  privolenie na
osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisu 4/

b/  dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na
základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu 2/.

4.6. Výška príspevku
4.6.1. Jednorázový  príspevok na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako
prvé, je 3.000.- Sk.
4.6.2. Jednorázový príspevok na dieťa, ktoré sa narodilo ako ďalšie,  je
2.000.- Sk.
4.6.3. Ak sa súčasne narodili  matke prvýkrát dve  alebo viac detí, výška
jednorázového  príspevku je násobkom  príspevku uvedeného v ods. 4.6.1  a
počtu narodených detí .
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4.6..4. Ak sa súčasne narodili matke  - nie ako prvé -  dve alebo viac detí,
výška jednorázového príspevku je násobkom počtu narodených detí a výšky
príspevku na ďalšie dieťa. .

4.7. Žiadosť o príspevok

4.7.1. Oprávnená osoba môže požiadať o poskytnutie príspevku podaním
písomnej žiadosti na MsÚ v Púchove do 30 dní od narodenia dieťaťa.   V
opodstatnených prípadoch /napr.súdne konanie vo veci starostlivosti o dieťa/
môže  oprávnená osoba  požiadať o poskytnutie príspevku  aj po stanovenom
termíne, najneskôr však do 1 roka od narodenia dieťaťa, pri stálom spĺňaní
podmienok podľa týchto zásad. O príspevok na deti narodené od 1.1.2007 až
do termínu začatia účinnosti týchto Zásad je potrebné požiadať najneskôr do
30.9.2007.

4.7.2. Oprávnená osoba musí k žiadosti o poskytnutie príspevku doložiť:
a/  rodný list dieťaťa,
b/  potvrdenie o trvalom pobyte narodeného dieťaťa,
c/ potvrdenie o trvalom pobyte oprávnenej osoby, resp. list vlastníctva k bytu
alebo rod. domu v Púchove, nie starší ako 30 dní, v prípade podľa
ustanovenia 4.5.1. písm. c/,
d/ čestné prehlásenie oprávnenej osoby, že ide o jej prvonarodené dieťa, ak
sa jedná o tento prípad.

4.7.3. Žiadosť o poskytnutie príspevku  musí obsahovať:

- osobné údaje  oprávnenej osoby v štruktúre meno, priezvisko, dátum
narodenia,  rodné číslo , bydlisko,

- osobné údaje narodeného dieťaťa v štruktúre meno, priezvisko, dátum
narodenia,  rodné číslo , bydlisko,

- číslo  identifikačného preukazu oprávnenej osoby,

- navrhovaný spôsob výplaty príspevku /poštovou poukážkou alebo
prevodom na účet/,

- číslom bankového účtu oprávnenej osoby , ak je navrhovaný spôsob výplaty
príspevku bankový prevod,

- vlastnoručný podpis oprávnej osoby /overený na matrike/

4.7.4.Odporúčanými údajmi oprávnenej osoby v žiadosti sú iné kontaktné
údaje, ako napr. telefón alebo elektronická pošta.
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4.7.5.Príspevok je splatný do 30 dní od podania žiadosti, ak boli splnené
všetky podmienky pre udelenie príspevku.

4.7.6. Oprávnená osoba je povinná použiť príspevok na účel podľa
ustanovenia 4.3..

5. Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1. Komplexnú dokumentáciu o poskytnutí podpory mladých rodín eviduje a
archivuje oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a športu MsÚ Púchov.

5.2. Zásady  poskytovania  podpory mladých rodín sú platné odo dňa
schválenia uznesenia MsZ Púchov a jeho podpísania primátorom mesta.

1/§ 2 odst. 1 písm. 1/ zákona NR SR č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore
2/ napríklad § 45 a 46 zákona č. 36/2005 o rodilne a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3/ 4/  zák. č. 36/2005 o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Príloha č. 1

Žiadosť
o poskytnutie príspevku pri narodení prvého dieťaťa  - ďalšieho dieťaťa

/+nehodiace sa prečiarknúť/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meno a priezvisko
oprávnenej osoby: ...............................................................................

Dátum narodenia,r.č. ....................................................

Bydlisko: .................................................................................

Číslo obč. preukazu: ....................................................

Kontaktné údaje:
/telefón.../ ....................................................

Meno a priezvisko dieťaťa,
na ktoré si uplatňujete nárok: .................................................................................

Dátum narodenia dieťaťa,r.č. ....................................................

Bydlisko: ...................................................................................

Spôsob výplaty príspevku: - poštovou poukážkou na adresu
- na účet - číslo účtu ............................................

Dátum a podpis ..........................................................................

Prílohy: rodný list dieťaťa
            doklad o vlastníctve bytu, rod. domu
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Čestné vyhlásenie

Podpísaná /ý/ /meno a priezvisko oprávnenej osoby/

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

narodená /ý/ dňa

 ............................................... r. č. ............................................

bydliskom ......................................................................................................

čestne vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že dieťa /meno a

 priezvisko/....................................................................................................................

narodené dňa ........................................r.č. ..................................................

bydliskom .........................................................................................................

sa  mi narodilo ako prvé v poradí.

Dátum a podpis ............................................................

Potvrdenie MsÚ Púchov:

Potvrdzujeme, že oprávnená osoba i dieťa majú v meste Púchov trvalý pobyt

 odo dňa: ...................................................................

Dátum, podpis a pečiatka MsÚ Púchov: ..........................................................


