Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava - Karlova Ves
číslo 3/2018
zo dňa 25.09.2018
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves č.
8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Karlova Ves podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g)
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej
republiky Bratislavy, podľa § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok I
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15. decembra
2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. § 3 vrátane nadpisu znie
„ §3
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Oprávnenou osobou podľa tohto nariadenia je:
a) občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v mestskej časti alebo
b) cudzinec s trvalým pobytom v mestskej časti.
2. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku v zmysle tohto nariadenia je:
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti najmenej jeden rok pred
narodením dieťaťa;
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa;
c) osoba s trvalým pobytom v mestskej časti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti o príspevok,
ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe
právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z.
z. o rodine v znení neskorších predpisov.
3. Žiadosť môže podať:
a)

oprávnená osoba uvedená v ods. 2 písm. a) alebo v ods. 2 písm. b) najneskôr do 6 mesiacov odo
dňa narodenia dieťaťa,
b) oprávnená osoba uvedená v ods. 2 písm. c) najneskôr do 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov.
Ak žiadosť nie je podaná v týchto lehotách, nárok na príspevok zaniká.

4. Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe za podmienky, že tá nemá
záväzky po splatnosti voči mestskej časti prípadne má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie
záväzkov a dlhov a tento riadne spláca.“

2. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené
v prílohe.

Článok II
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. novembra 2018.

Dana Čahojová, v. r.
starostka

Príloha k VZN č. 3/2018 MČ Bratislava-Karlova Ves zo dňa 25.09.2018

M E ST S K Á Č A SŤ B R AT I S L AVA - K A R L O VA V E S
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
Žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Údaje o žiadateľovi
1. Meno a priezvisko.................................................................................................... ..........................
2. Dátum narodenia .................................................................................................... ...........................
3. Trvalý pobyt .................................................................................................... ..................................

4. Vzťah k dieťaťu .................................................................................................... ............................
Kontaktné údaje: tel:.........................................e-mail:......................................................................

žiada
o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
Údaje o dieťati
1.

Meno a priezvisko .......................................................................................................

2.

Dátum narodenia ..........................................................................................................

3.

Trvalý pobyt ................................................................................................................

Čestné prehlásenie:
1. Prehlasujem, že voči mestskej časti nemám žiadne záväzky po splatnosti alebo iné dlhy.
2. Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, na
ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990
Zb.

Spôsob výplaty príspevku:
v hotovosti

prevodom na účet č. (IBAN): .....................................................

V Bratislave, dňa

podpis žiadateľa
Príloha:

kópia rodného listu dieťaťa alebo úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v cudzine
(ďalšie doklady (úmrtný list matky dieťaťa alebo doklad, že po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie; právoplatné
rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti otca dieťaťa; právoplatné rozhodnutie súdu o zverení
dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov)

PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa § 14 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)
Dotknutá osoba: ......................................................................................................
Prevádzkovateľ: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,
Námestie sv. Františka 8,
842 62 Bratislava
Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@karlovaves.sk
Zoznam osobných údajov:


osobné údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Účel spracovania osobných údajov:


poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
Príjemcovia osobných údajov:


údaje sa neposkytujú

Právny základ spracovania osobných údajov – § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov


dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel

Doba uchovávania osobných údajov


5 rokov od podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej
osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba
povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby sú vymedzené v druhej časti – druhej hlave (§ 19 až § 30) zákona o ochrane osobných údajov. Ide napr.
o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo
podať sťažnosť dozornému orgánu.
Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi.

V Bratislave, dňa ........................

.....................................................
podpis dotknutá osoba

