Všeobecne záväzné nariadenie
č. 1/2016
o poskytovaní príspevku na školskú dochádzku

VZN Obce Bohunice č. 1/2016 vyvesené na úradnej tabuli obce ......................... .
VZN Obce Bohunice č. 1/2016 zvesené z úradnej tabule obce ......................... .
Účinnosť od ....................... .

Obecné zastupiteľstvo v Bohuniciach na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov sa uznieslo na tomto nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytnutia
jednorazového finančného príspevku na školskú dochádzku (ďalej len „ŠD“).
2. Jednorazový finančný príspevok na ŠD je dávka, ktorú obec poskytuje na pokrytie
výdavkov spojených s nástupom dieťaťa na školskú dochádzku a vypláca sa oprávnenej
osobe pri splnení stanovených podmienok pre poskytnutie príspevku.
3. Oprávnenou osobou sa rozumie:
a. jeden z rodičov dieťaťa;
b. iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu,
ak príspevok nebol predtým vyplatený.
Článok 2
Podmienky na uplatnenie nároku na príspevok na školskú dochádzku
1. Pre uplatnenie nároku na poskytnutie príspevku musia byť splnené nasledovné
podmienky:
a. nástup dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku do prvého ročníka základnej školy;
b. oprávnená osoba a dieťa musí mať trvalý pobyt na území obce Bohunice v čase
nástupu dieťaťa na školskú dochádzku;
c. záväzok oprávnenej osoby a dieťaťa k trvalému pobytu v obci po dobu
nasledujúcich 2 rokov po nástupe na školskú dochádzku;
d. rodičia dieťaťa resp. oprávnená osoba nesmú mať podlžnosti voči obci, v prípade
existencie záväzku, bude tento záväzok započítaný s príspevkom;
e. trvalá starostlivosť o dieťa, pričom obec nemá oprávnené podozrenie zo
zanedbania starostlivosti o dieťa oprávnenou osobou.
2. Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe vtedy, ak:
a. príspevok bol už vyplatený,
b. dieťa nenastúpilo na školskú dochádzku.
Článok 3
Výška jednorazového finančného príspevku
1. Jednorazový finančný príspevok na školskú dochádzku sa poskytuje do výšky 50,- €.
2. Pri nástupe dvoch a viac detí sa poskytuje finančný príspevok na každé dieťa.

Článok 4
Podmienky výplaty príspevku
1. Oprávnená osoba môže obec požiadať o poskytnutie príspevku formou písomnej žiadosti,
ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto VZN, najneskôr do konca novembra príslušného
kalendárneho roka, kedy dieťa nastúpilo prvý krát na školskú dochádzku.
2. Oprávnená osoba musí predložiť daňové doklady potvrdzujúce nákup vybavenia pre
dieťa nastupujúce na školskú dochádzku až do výšky požadovaného príspevku.
Akceptovateľné je vybavenie priamo súvisiace so školskou dochádzkou ako napr.
aktovka, peračník a jeho náplne, zošity, knihy, prezuvky, rôzne úbory a pod.
3. V prípade sporných náležitostí žiadateľa podľa čl. 2 je potrebné k žiadosti o príspevok
predložiť:
a. rozhodnutie príslušného oprávneného orgánu o zverení dieťaťa do náhradnej
rodinnej starostlivosti
b. ďalšie dokumenty pre overenie skutočností, ak ich určí obec
4. Obec rozhodne o spôsobe a termíne výplaty príspevku – najneskoršie do 30. dní od
podania žiadosti.
5. Finančné prostriedky určené na výplatu príspevku na školskú dochádzku sú účelovo
rozpočtované v položke sociálne zabezpečenie v rámci rozpočtu obce.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo
v Bohuniciach dňa 20.5.2016 uznesením číslo 02/2016 .

Obecné

zastupiteľstvo

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Bohuniciach.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na
úradnej tabuli obce.
V Bohuniciach dňa 20.5.2016.

Ing. Peter Hajdúch
starosta obce Bohunice
v.r.

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2016
Žiadosť o príspevok na školskú dochádzku
Meno a priezvisko dieťaťa:

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

Dátum narodenia dieťaťa:

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

Trvalý pobyt dieťaťa:

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

Oprávnená osoba:





Titul, meno a priezvisko
oprávnenej osoby:

matka
otec
iná osoba

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

Trvalý pobyt oprávnenej osoby: ............................................................................................

Záväzok voči obci:




áno
nie

Prílohy k žiadosti:







rozhodnutie o prijatí žiaka do školy
daňový doklad
čestné prehlásenie k trvalému pobytu
rozhodnutie o zverení do starostlivosti
iné

Dátum podania žiadosti:

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

Podpis oprávnenej osoby:

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

Podpis zamestnanca OcÚ:

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

