platné od 01.01.2019

Obec KOŠECA
Hlavná 36/100
018 64 Košeca

Žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa
Údaje vo zvýraznených poliach žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru

A

Žiadateľ
Priezvisko

Meno

Adresa trvalého pobytu
obec
ulica
KOŠECA

číslo

Rodinný stav

PSČ
018 64

Trvalý pobyt v obci od

B

Údaje o narodenom dieťati, o ktoré sa žiadateľ stará
v prípade narodenia viac detí (dvojičky), údaje o všetkých deťoch
Priezvisko dieťaťa

Meno dieťaťa

1.
Dátum narodenia

Miesto narodenia

Adresa trvalého pobytu
obec
ulica
KOŠECA

číslo

Priezvisko dieťaťa

PSČ
018 64
Meno dieťaťa

2.
Dátum narodenia

Miesto narodenia

Adresa trvalého pobytu
obec
ulica
KOŠECA
C

D

číslo

PSČ
018 64

Uplatňujem si nárok na príspevok pri narodení dieťaťa v zmysle uznesenia Obecného
zastupiteľstva Košeca č. 127/2018 zo dňa 13. 12. 2018 vo výške
60,00 eur
Spôsob výplaty
Na účet v banke, IBAN:

názov banky

príspevok si prevezmem v hotovosti v pokladnici na Obecnom úrade v Košeci
počas stránkových hodín v lehote do 7 dní od podania tejto žiadosti.

*

X

E

Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomá (ý) právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov v tejto žiadosti.
Uvedomujem si, že neprávom prijatú sumu príspevku pri narodení dieťaťa som povinná (ý)
vrátiť.
Súhlasím s použitím osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účely spracovania
v informačných systémoch.
dňa

podpis

V Košeci

Za účelom porovnania údajov uvedených v žiadosti žiadateľ predloží:
1. občiansky preukaz žiadateľa
2. rodný list dieťaťa (detí) - fotokópiu
3. fotokópiu identifikačnej kartičky majiteľa bankového účtu (v prípade spôsobu výplaty na účet)

F

Správnosť údajov s originálom porovnal pracovník Obecného úradu v Košeci:
Priezvisko

Meno

Dátum porovnania
podpis, pečiatka :

*

Uznesenie OZ č. 127/2018, bod B.
OZ schvaľuje poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa z rozpočtu obce Košeca vo výške 60,00 €
na jedno narodené dieťa s účinnosťou od 1.1.2019, za nasledovných podmienok:
- Príspevok sa vypláca rodičom dieťaťa na základe podanej žiadosti (vzor žiadosti je prílohou tohto
uznesenia)
- Matka dieťaťa musí mať v čase narodenia dieťaťa a podania žiadosti trvalý pobyt na území obce
Košeca.
- Žiadateľ príspevku (rodič dieťaťa, príp. zákonný zástupca dieťaťa) platí v obci miestne dane a
miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a na týchto daniach a poplatkoch
nemá ku dňu podania žiadosti žiadne nedoplatky.
- Príspevok sa vypláca len na dieťa narodené na území SR.
- Súčasťou žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa sú doklady uvedené v žiadosti.
Uznesenie OZ č. 18/2019, bod B.
OZ schvaľuje doplnenie uznenia uznesenia č. 127/2018 o text: „O príspevok je možné požiadať
najneskôr do dovŕšenia jedného roku dieťaťa.“

