OBEC LOZORNO

v súlade s ustanovením § 6 ods.8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 15/2019
O PRÍSPEVKU NA ROZVOJ DETÍ A MLÁDEŽE
Obecné zastupiteľstvo v Lozorne podľa § 6 ods. 1 v súlade s § 4 ods. 5 písm. b) z s odvolaním sa na ustanovenie §1 ods. 2. a
§4 ods.3. písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie:
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej aj len „nariadenie“) upravuje poskytovanie príspevku Obce Lozorno na
rozvoj maloletých detí a mládeže na území obce Lozorno (ďalej len „príspevok“).
2. Príspevok je sociálna dávka, ktorou obec Lozorno prispieva oprávnenej osobe na úhradu zvýšených nákladov určených
na materiálny a osobnostný rozvoj maloletého , ktorý má trvalý pobyt na území obce Lozorno najmä tiež zvýšených
nákladov spojených s jeho zaopatrením, vzdelávaním, výchovou a osobnostným rozvojom maloletého, na
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú
kultúru a šport.
Článok 2.
Oprávnená osoba
1. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je osoba , ktorá má trvalý pobyt na území obce Lozorno a je
a) rodičom maloletého,
b) rodičom, ktorému bol maloletý zverený do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c) osoba, ktorej je maloletý zverený do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
rozhodnutia súdu,
d) maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti podľa osobitného predpisu.
2. Ak je viac oprávnených osôb a spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom, príspevok na toho istého maloletého
patrí len jednej z nich.
Článok 3.
Maloletý
Maloletý pre účely tohto nariadenia je dieťa s trvalým pobytom na území obce Lozorno do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovŕši 18. rok veku alebo dosiahne plnoletosť.
Článok 4.
Nárok na príspevok
1. Oprávnená osoba má nárok na príspevok, ak
a) sa stará o maloletého,
b) má trvalý pobyt na území obce Lozorno,
c) Obec Lozorno neeviduje voči nej žiadne nedoplatky na miestnych daniach alebo miestnom poplatku,
d) má vysporiadané a zaplatené všetky záväzky vo vzťahu k obci Lozorno, k subjektom v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Lozorno a k spoločnosti Lozorno s.r.o.
2. Nárok na príspevok nevzniká, ak sa maloletému poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately alebo v špeciálnom výchovnom zariadení z dôvodu výkonu rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti, neodkladného opatrenia alebo rozhodnutia o uložení ochrannej výchovy alebo výchovného opatrenia.
Článok 5.
Výška príspevku
Príspevok podľa tohto nariadenia sa stanovuje vo výške 25 EUR ročne.
Článok 6.
Uplatnenie nároku
1. Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na Obecnom úrade v Lozorne. Žiadosť
oprávnená osoba podáva v príslušnom kalendárnom roku v čase od 01.07. do 31.08. Splnenie podmienok podľa čl. 4.
ods.1. písm. a) a b) sa skúma k 01.01. príslušného kalendárneho roka a splnenie podmienok podľa čl. 4. ods.1. písm. c)
a d) sa overuje k 30.06.
2. Vzorový formulár žiadosti ustanoví starosta obce , pričom tento bude zverejnený na webovom sídle obce a sprístupnený
na Obecnom úrade v Lozorne.
3. Žiadosť obsahuje meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu oprávnenej osoby
a maloletého a číslo účtu v tvare IBAN , na ktoré má byť príspevok vyplatený a čestné vyhlásenie žiadateľa
o skutočnostiach podľa čl.4. ods.1. písm. c) a d).

4. Na výzvu Obce Lozorno je oprávnená osoba povinná doplniť ďalšie údaje o svojej osobe, o druhej oprávnenej osobe
alebo o maloletom, ktoré sú nevyhnutné na konanie o príspevku.
Článok 7.
Výplata príspevku
1. Obec Lozorno vyplatí príspevok oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok podľa článku 6. a ktorá spĺňa podmienky nároku
podľa čl. 4. tohto nariadenia.
2. Ak oprávnená osoba nespĺňa podmienky nároku alebo ak nepreukáže rozhodujúce skutočnosti na posúdenie nárok Obec
Lozorno príspevok nevyplatí.
3. Ak nárok na príspevok vo vzťahu k jednému maloletému uplatní viacero oprávnených osôb vyplatí Obec Lozorno
príspevok len jednej z nich a to tej, ktorej žiadosť bola podaná skôr. Pokiaľ bola žiadosť doručená v rovnaký deň vyplatí
Obec Lozorno príspevok oprávnenej osobe podľa vlastnej voľby.
4. Príspevok bude vyplatený v lehote do 30.11. príslušného kalendárneho roku.
5. Príspevok sa vypláca bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v žiadosti. Ak oprávnená osoba je členom
domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi alebo prídavok na dieťa prostredníctvom osobitného príjemcu,
spôsob výplaty príspevku určí starosta Obce Lozorno.
Článok 8.
Vrátenie neoprávnene vyplateného príspevku
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, alebo vedela alebo musela z okolností predpokladať, že Obec Lozorno jej
príspevok vyplatila neprávom, je povinná vrátiť príspevok. Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom a zaniká
uplynutím jedného roka odo dňa, keď platiteľ zistil túto skutočnosť, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej
výplaty príspevku.
Článok 9.
Iné povinnosti oprávnenej osoby
1. Oprávnená osoba je povinná
a) preukázať rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na vznik nároku na príspevok a na jeho výplatu,
b) zabezpečiť použitie príspevku na účel v súlade s týmto nariadením.
2. Oprávnená osoba nie je povinná preukazovať skutočnosti, ktoré sú Obci Lozorno známe z výkonu inej úradnej činnosti,
alebo ktoré môže Obec Lozorno získať z dostupného informačného systému verejnej správy, informačného systému
ňou zriadených subjektov alebo z informačného systému spoločnosti Lozorno s.r.o.
Článok 10.
Spoločné ustanovenia
1. V prípade ak Obec Lozorno nevyplatí príspevok podľa tohto nariadenia môže oprávnená osoba podať námietky
starostovi obce, ktorý na ich základe preskúma postup Obce Lozorno a v prípade ak zistí pochybenie zabezpečí
dodatočnú výplatu príspevku v lehote do 30 dní.
2. Starosta obce Lozorno rozhoduje o odstránení tvrdostí tohto nariadenia na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby.
3. Subjekty zriadené obcou Lozorno a spoločnosť Lozorno s.r.o. a sú vecne príslušné na poskytovanie údajov súvisiacich
s posudzovaním nároku na príspevok sú povinné spolupracovať s Obcou Lozorno a na jej žiadosť podávať informácie a
oznámenia vo veci nároku na príspevok a jeho výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.
Článok 11.
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Lozorne dňa 25.09.2019 uznesením č.
68/2019.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2020.

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno

