
Všeobecne záväzné nariadenie Obce BZOVÍK

č.  1/2022

o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku do Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík

Obecné zastupiteľstvo obce Bzovík na základe §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov  sa  uznieslo  na  tomto  Všeobecnom
záväznom nariadení (ďalej len nariadenie) o poskytnutí jednorazového finančného príspevku
pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej školy s materskou školou
v obci Bzovík

Článok I.
Úvodné ustanovenie

Toto  všeobecné  záväzné  nariadenie  upravuje  podmienky  poskytnutia  jednorazového
finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej školy
s materskou školou v obci Bzovík

Článok II.

Podmienky na uplatnenie nároku na jednorazový finančný príspevok
pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 

do Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík

a.) Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej
školy s materskou školou v obci Bzovík je sociálna dávka, ktorú poskytuje obec na
pokrytie výdavkov spojených s nástupom do povinnej školskej dochádzky do prvého
ročníka Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík.

b.) Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej
školy  s materskou  školou  v obci  Bzovík  je  nenávratná  finančná  pomoc,  na  jeho
poskytnutie  nevzniká  právny  nárok  v zmysle  všeobecne  záväzných  predpisom
Slovenskej republiky.

c.) Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku do Základnej
školy  s materskou  školou  v obci  Bzovík   bude  poskytnutý  pri  nástupe  do  prvého
ročníka

d.) Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto nariadenia je :
- matka dieťaťa, ktorá má trvalý pobyt v obci Bzovík.

- otec dieťaťa,  ktorý má trvalý  pobyt  v obci  Bzovík,  v prípade ak matka dieťaťa
zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie a dieťa bolo zverené do výchovy
otca na základe právoplatného alebo vykonateľného rozhodnutia súdu.



- osoba  s trvalým  pobytom  v obci  Bzovík,  ktorá  prevzala  dieťa  do  osobnej
starostlivosti nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu
alebo príslušného orgánu podľa zákona o rodine.

e.) Staršie  školopovinné  deti  prvého  až  deviateho  ročníka  navštevujúce  školské
zariadenia  vyššie  spomenutých  oprávnených  osôb  nesmú  mať  neospravedlnené
vyučovacie hodiny. 

f.) Žiadosť o finančný príspevok na to isté dieťa vzniká iba raz, ak sa súčasne narodí
viac detí, možnosť príspevku vzniká na každé dieťa.

g.) Oprávnené osoby majú splnené záväzky voči obci Bzovík po lehote splatnosti a to
minimálne 2 roky pred podaním žiadosti.

Článok III.
Žiadosť o príspevok

a.) Oprávnená osoba musí podať písomnú žiadosť , ktorej vzor tvorí prílohu tohto
VZN a doručiť  ju do podateľne Obecného úradu obce Bzovík  do 30 dní pred
nástupom dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, tlačivo sa nachádza v prílohe
VZN.

b.) Oprávnená osoba musí k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku predložiť:
-  rodný list dieťaťa

-  platný občiansky preukaz žiadateľa.
c.) Jednorazový  finančný  príspevok  pri  nástupe  dieťaťa  na  povinnú  školskú

dochádzku do Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík poskytne obec
Bzovík  bezhotovostne  na  bankový  účet  oprávnenej  osobe  alebo  poštovou
poukážkou po predložení dokladov o zakúpení školských potrieb a pomôcok. 

d.) Školské potreby a pomôcky, na ktoré je možné si uplatňovať nárok sa nachádzajú
v prílohe VZN.

e.) Finančný príspevok je splatný do 15 kalendárnych dní od podania žiadosti, ak boli
splnené všetky podmienky pre udelenie príspevku.

Článok IV. 
Výška príspevku

a.) Jednorazová výška finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku do Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík je 80 € na dieťa.

b.) Jednorazová výška finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku do základnej školy s materskou školou v obci Bzovík, súčasne viac
narodených detí je 80 €  na každé dieťa.  

Článok V.
Záverečné ustanovenie

1. Toto VZN 1/2022 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Bzovíku dňa 29. apríla
2022 číslo 278/2022.

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01. júna 2022.  

Boris Sedmák
starosta obce            



Príloha č 1.
Zoznam školských potrieb a pomôcok,  na ktoré je možné si uplatniť finančný 
príspevok
- aktovka, školská taška

- peračník

- pero

- ceruzky

- strúhadlo

- pravítko

- nožnice

- obaly na zošity

- školské dosky

- prezuvky

- vrecúško na prezuvky

- odev na telesnú výchovu

- obuv na telesnú výchovu

- vrecúško na telesnú výchovu

- potreby na výtvarnú výchovu

- zošity a učebnice



Príloha č. 2

Žiadosť
o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú

dochádzku do Základnej školy s materskou školou v obci Bzovík

Meno a priezvisko oprávnenej osoby  

Meno a priezvisko dieťaťa  

Dátum narodenia dieťaťa  

Adresa trvalého bydliska  
Telefón v tvare +421  
Email  
Bankové spojenie v tvare IBAN  

K žiadosti prikladám
fotokópia rodného listu dieťaťa,

občiansky preukaz žiadateľa

Čestné prehlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov

Prehlasujem, že nemám podlžnosti voči obci Bzovík. 

Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som 
povinný/á vrátiť.

Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov potrebných pre posúdenie nároku 
na
poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa a uložením spisu na Obecnom úrade v Bzovíku.



V Bzovíku dňa ........................
                                                                                      –––––––––––––––––––––––––––––––
                                                                                                          podpis žiadateľa/ky


