Návrh VZN č. 1/2019 zverejnený dňa: 4.2.2019
VZN č. 1/2019 schválené dňa:
VZN č. 1/2019 zverejnené dňa:
VZN č. 1/2019 nadobúda účinnosť dňa:

Obec Rohožník v súlade s § 6 zákona a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019,
O poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce
Článok I
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup a podmienky poskytovania finančných príspevkov
obyvateľom obce Rohožník za účelom zmiernenia negatívneho dopadu niektorých životných situácií.

Článok II
Všeobecné ustanovenia
Obec Rohožník poskytuje nasledovný jednorazový finančný príspevok, ktorý sa vypláca oprávnenej osobe pri
splnení podmienok pre poskytnutie tohto príspevku:
a) Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa do Materskej školy
b) Finančný príspevok na úhradu nákladov na plavecký kurz pri MŠ
c) Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa do Základnej školy
d) Finančný príspevok na úhradu nákladov na plavecký kurz pri ZŠ
e) Finančný príspevok na úhradu pobytu v Zariadení sociálnej služby Rohožník
f) Finančný príspevok na úhradu nákladov na zabezpečenie pohrebu
g) Finančný príspevok jubilantom nad 70 rokov.

Článok III
Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa do Materskej školy
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je zákonný zástupca dieťaťa,
ktoré navštevuje Materskú školu v Rohožníku
2. Výška finančného príspevku pri nástupe dieťaťa do Materskej školy je 50,-€.
3. Pre poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2) musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:
a) Dieťa a zákonný zástupca majú trvalý pobyt v obci Rohožník najmenej jeden rok pred nástupom
do materskej školy
b) Zákonní zástupcovia dieťaťa nesmú mať nesplatené záväzky voči obci Rohožník
c) Nárok na poskytnutie finančného príspevku vzniká po absolvovaní šiestich mesiacov dochádzky
do Materskej školy
4. Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:
a) najskôr po troch mesiacoch školskej dochádzky do Materskej školy v Rohožníku
b) najneskôr do ukončenia šiesteho mesiaca školskej dochádzky do Materskej školy v
Rohožníku

Článok IV
Finančný príspevok na úhradu nákladov na plavecký kurz MŠ

1. Obec Rohožník poskytne finančný príspevok na absolvovanie plaveckého kury, ktorý je organizovaný
Materskou školou v Rohožníku.
2. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je zákonný zástupca dieťaťa,
ktoré navštevuje Materskú školu v Rohožníku.
3. Výška finančného príspevku podľa odseku 1 ) je 20,-€ 30,-€ .
4. Pre poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2) musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:
a) Dieťa a zákonný zástupca majú trvalý pobyt v obci Rohožník najmenej jeden rok pred nástupom do
materskej školy,
b) Zákonní zástupcovia dieťaťa nesmú mať nesplatené záväzky voči obci Rohožník,
c) Dieťa musí získať potvrdenie o absolvovaní plaveckého kurzu,
d) Príspevok je poskytovaný priamo na účet Materskej školy Rodičovského združenia pri Materskej
škole.

Článok V
Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa do Základnej školy

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je zákonný zástupca dieťaťa,
ktoré navštevuje Základnú školu v Rohožníku
2. Výška finančného príspevku pri nástupe dieťaťa do Základnej školy je 60,-€.
3. Pre poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2) musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:
a) Dieťa a zákonný zástupca majú trvalý pobyt v obci Rohožník najmenej jeden rok pred nástupom
dieťaťa do Základnej školy v Rohožníku
b) Zákonní zástupcovia dieťaťa nesmú mať nesplatené záväzky voči obci Rohožník
4. Finančný príspevok je poskytnutý v dvoch splátkach vo výške 30,-€.
5. Prvá splátka vo výške 30,- € bude vyplatená oprávnenej osobe na základe žiadosti, ktorú je potrebné
podať:
a) do desiatich dní od polročného vysvedčenia počas prvého ročníka štúdia.
b) Prílohou žiadosti je potvrdenie školy o riadnej školskej dochádzke dieťaťa vydané Základnou
školou v Rohožníku
6. Druhá splátka vo výške 30,-€ bude vyplatená po riadnom absolvovaní prvého ročníka na základe
žiadosti, ktorú je potrebné podať:
a) Do 30 dní od ukončenia školského roka,
b) Súčasťou žiadosti musí byť potvrdenie alebo vysvedčenie preukazujúce, že dieťa absolvovalo prvý
ročník bez neospravedlneného zameškania vyučujúcich hodín.

Článok VI
Finančný príspevok na úhradu nákladov na plavecký kurz ZŠ

5. Obec Rohožník poskytne finančný príspevok na absolvovanie plaveckého kurzu, ktorý je organizovaný
Základnou školou v Rohožníku.

6. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je zákonný zástupca dieťaťa,
ktoré navštevuje Základnú školu v Rohožníku
7. Výška finančného príspevku podľa odseku 1 ) je 20,-€ 30,-€ .
8. Pre poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2) musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:
a) Dieťa a zákonný zástupca majú trvalý pobyt v obci Rohožník,
b) Zákonní zástupcovia dieťaťa nesmú mať nesplatené záväzky voči obci Rohožník,
c) Dieťa musí získať potvrdenie o absolvovaní plaveckého kurzu,
d) Príspevok je poskytovaný priamo na účet Základnej školy Rodičovského združenia pri Základnej
škole.

Článok VII
Finančný príspevok na úhradu pobytu v Zariadení sociálnej služby Rohožník

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je klient Zariadenia sociálnych
služieb Rohožník.
2. Výška finančného príspevku na úhradu pobytu v Zariadení sociálnych služieb Rohožník je 75,€/mesačne.
3. Pre poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2) musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:
a) Klient Zariadenia sociálnych služieb Rohožník má trvalý pobyt v obci Rohožník a súčasne ho mal aj
najmenej 10 rokov pred nástupom do Zariadenia sociálnych služieb Rohožník
b) Klient Zariadenia sociálnych služieb Rohožník nemá nesplatené záväzky voči obci Rohožník.

Článok VIII
Finančný príspevok na úhradu nákladov na zabezpečenie pohrebu

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je osoba, ktorá zabezpečuje
pohreb obyvateľa obce Rohožník.
2. Výška finančného príspevku na úhradu nákladov na zabezpečenie pohrebu je 200,-€.
3. Pre poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2) musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:
a) Zosnulý obyvateľ mal bezprostredne pred smrťou trvalý pobyt v obci Rohožník v trvaní najmenej 5
rokov
b) Zosnulý obyvateľ a ani osoba, ktorá zabezpečuje pohreb nemá nesplatené záväzky voči obci
Rohožník.
c) Žiadateľ musí predložiť so žiadosťou fotokópiu úmrtného listu a fotokópiu dokladov preukazujúcich
výšku nákladov vynaložených na zabezpečenie pohrebu.

Článok IX
Finančný príspevok pre jubilantov nad 70 rokov
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je osoba, ktorá dosiahla 70
rokov, 75 rokov, 80 rokov, 85 rokov, 95 rokov a každých 5 rokov.
2. Výška finančného príspevku je 50€.
3. Pre poskytnutie finančného príspevku podľa odseku 2! musia byť súčasne splnené nasledovné
podmienky:

a) Obyvateľ má trvalý pobyt v obci Rohožník,
b) Obyvateľ nemá nesplatené záväzky voči obci Rohožník,
4. Obyvateľ k príspevku podľa odseku 2! nepodáva žiadosť. Tento príspevok bude vydané na
štvrťročných stretnutiach s jubilantmi, ktoré organizuje starosta obce.
5. Zoznam občanov, ktorým má byť príspevok podľa odseku 2) pridelený, predloží referát evidencie
obyvateľstva.

Článok X
Spoločné ustanovenie o
žiadostí o príspevok a poskytnutie príspevku

1. Finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej žiadosti. V žiadosti musí
oprávnená osoba preukázať splnenie podmienok pre poskytnutie konkrétneho finančného príspevku.
Písomná žiadosť sa podáva osobne alebo poštou na adresu obecného.
2. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
3. Finančný príspevok poskytne obec Rohožník na bankový účet oprávnenej osoby alebo formou
platobného poukazu, na základe ktorého bude príspevok vyplatený v hotovosti.

Článok XI
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 bolo schválené dňa
Rohožník uznesením č.
a nadobúda platnosť a účinnosť dňom

obecným zastupiteľstvom obce
.

Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017
o poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce.

V Rohožníku dňa 4.2.2019

Mgr. Peter Švaral
starosta obce

Príloha č. 1

Obec Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa do Materskej školy
Údaje o zákonnom zástupcovi
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Vzťah k dieťaťu
Žiadam o poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa do Materskej školy v Rohožníku
Údaje o dieťati
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Príspevok žiadam vyplatiť v hotovosti/ na č.účtu - IBAN
IBAN: S K
Potvrdzujem, že dieťa ............................................................... navštevuje Materskú školu v Rohožníku od
............................................................
V Rohožníku, dňa ...............................

.......................................................
riaditeľka Materskej školy

Čestné prehlásenie
1.
2.
3.

Čestne prehlasujem, že ja a moje dieťa máme trvalý pobyt v obci Rohožník ku dňu podania žiadosti najmenej jeden rok pred
nástupom dieťaťa do Materskej školy.
Čestne prehlasujem, že nemám voči obci Rohožník nesplatené záväzky.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok vyplatený na základe
nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

V Rohožníku, dňa ............................................

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

Príloha: - fotokópia rodného listu dieťaťa
___________________________________________________________________________________________
Doplní Obec Rohožník, po podaní žiadosti
Žiadosť skontroloval :
Gabriela Pažitná, referát evidencie obyvateľov

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

Bc. Marek Adamovič, referát správy daní a poplatkov

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

Príloha č. 2

Obec Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov na plavecký kurz
Údaje o zákonnom zástupcovi
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Vzťah k dieťaťu
Žiadam o poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov na plavecký kurz
Údaje o dieťati
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Príspevok žiadam vyplatiť Rodičovskému združeniu pri Materskej
škole na č.účtu - IBAN
IBAN: S K
Potvrdzujem, že dieťa ............................................................... absolvovalo plavecký kurz v MŠ. Predkladám
potvrdenie o absolvovaní plaveckého kurzu.
V Rohožníku, dňa ...............................

.......................................................
zákonný zástupca

Čestné prehlásenie
1.
2.
3.

Čestne prehlasujem, že ja a moje dieťa máme trvalý pobyt v obci Rohožník ku dňu podania žiadosti najmenej jeden rok pred
nástupom dieťaťa do Materskej školy.
Čestne prehlasujem, že nemám voči obci Rohožník nesplatené záväzky.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok vyplatený na základe
nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

V Rohožníku, dňa ............................................

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

Príloha: - fotokópia potvrdenia o absolvovaní plaveckého kurzu
___________________________________________________________________________________________
Doplní Obec Rohožník, po podaní žiadosti
Žiadosť skontroloval :
Gabriela Pažitná, referát evidencie obyvateľov

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

Bc. Marek Adamovič, referát správy daní a poplatkov

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

Príloha č. 3

Obec Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
Žiadosť
o príspevok pri nástupe dieťaťa do Základnej školy v Rohožníku
Údaje o zákonnom zástupcovi
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Vzťah k dieťaťu
Žiadam o príspevok pri nástupe dieťaťa do Základnej školy v Rohožníku
Údaje o dieťati
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Príspevok žiadam vyplatiť v hotovosti/ na č.účtu - IBAN
IBAN: S K
K žiadosti predkladám vysvedčenie dieťaťa .................................................... o absolvovaní prvého ročníka.
V Rohožníku, dňa ...............................

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

Čestné prehlásenie
1.
2.
3.

Čestne prehlasujem, že ja a moje dieťa máme trvalý pobyt v obci Rohožník ku dňu podania žiadosti najmenej jeden rok pred
nástupom dieťaťa do Základnej školy.
Čestne prehlasujem, že nemám voči obci Rohožník nesplatené záväzky.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok vyplatený na základe
nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

V Rohožníku, dňa ............................................

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

Príloha: - fotokópia vysvedčenia
___________________________________________________________________________________________
Doplní Obec Rohožník, po podaní žiadosti
Žiadosť skontroloval :
Gabriela Pažitná, referát evidencie obyvateľov

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

Bc. Marek Adamovič, referát správy daní a poplatkov

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

Príloha č. 4

Obec Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov na plavecký kurz
Údaje o zákonnom zástupcovi
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Vzťah k dieťaťu
Žiadam o poskytnutie finančného príspevku na úhradu nákladov na plavecký kurz
Údaje o dieťati
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Príspevok žiadam vyplatiť Rodičovskému združeniu pri Základnej
škole na č.účtu - IBAN
IBAN: S K
Potvrdzujem, že dieťa ............................................................... absolvovalo plavecký kurz v ZŠ. Predkladám
potvrdenie o absolvovaní plaveckého kurzu.
V Rohožníku, dňa ...............................

.......................................................
zákonný zástupca

Čestné prehlásenie
1.
2.
3.

Čestne prehlasujem, že ja a moje dieťa máme trvalý pobyt v obci Rohožník ku dňu podania žiadosti
Čestne prehlasujem, že nemám voči obci Rohožník nesplatené záväzky.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok vyplatený na základe
nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

V Rohožníku, dňa ............................................

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

Príloha: - fotokópia potvrdenia o absolvovaní plaveckého kurzu
___________________________________________________________________________________________
Doplní Obec Rohožník, po podaní žiadosti
Žiadosť skontroloval :
Gabriela Pažitná, referát evidencie obyvateľov

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

Bc. Marek Adamovič, referát správy daní a poplatkov

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

Príloha č. 5

Obec Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
Žiadosť
o príspevok na úhradu pobytu v Zariadení sociálnej služby Rohožníku
Údaje o žiadateľovi
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Príspevok žiadam vyplatiť v hotovosti/ na č.účtu - IBAN
IBAN: S K

Žiadam o príspevok na úhradu pobytu v Zariadení sociálnej služby Rohožníku

V Rohožníku, dňa ...............................

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

Čestné prehlásenie
1.
2.

Čestne prehlasujem, že nemáme voči obci Rohožník nesplatené záväzky.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok vyplatený na základe
nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

V Rohožníku, dňa ............................................

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

Príloha: - fotokópia rozhodnutia o prijatí do ZSS Rohožník
___________________________________________________________________________________________
Doplní Obec Rohožník, po podaní žiadosti
Žiadosť skontroloval :
Gabriela Pažitná, referát evidencie obyvateľov

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

Bc. Marek Adamovič, referát správy daní a poplatkov

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

Príloha č. 6

Obec Rohožník
Školské nám. 406/1, 906 38 Rohožník
Žiadosť
o príspevok na úhradu nákladov na zabezpečenie pohrebu
Údaje o žiadateľovi
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Príspevok žiadam vyplatiť v hotovosti/ na č.účtu - IBAN
IBAN: S K
Údaje o zosnulom
1. Meno a priezvisko
2. Dátum narodenia
3. Trvalý pobyt
4. Vzťah k zosnulému
žiadam o príspevok na úhradu nákladov na zabezpečenie pohrebu
K žiadosti predkladám fotokópiu úmrtného listu .................................................... a doklady preukazujúce
výšku nákladov na vynaloženie na zabezpečenie pohrebu.
V Rohožníku, dňa ...............................

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

Čestné prehlásenie
1.
2.

Čestne prehlasujem, že zosnulý ani žiadateľ nemáme voči obci Rohožník nesplatené záväzky.
Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, že príspevok vyplatený na základe
nepravdivých údajov som povinný vrátiť.

V Rohožníku, dňa ............................................

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

Príloha: - fotokópia úmrtného listu
___________________________________________________________________________________________
Doplní Obec Rohožník, po podaní žiadosti
Žiadosť skontroloval :
Gabriela Pažitná, referát evidencie obyvateľov

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

Bc. Marek Adamovič, referát správy daní a poplatkov

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

