
       OBEC BECKOV 
    Obecný úrad č. 180 
      916 38  BECKOV 
 

 
Vec: 

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre narodené dieťa v zmysle 
VZN obce Beckov o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa 
 
 
 
Žiadateľ / žiadatelia: 
 
Matka:  ................................................................ bytom  ........................... č. tel.: .............................. 
 
Otec:     ............................................................... bytom ............................. č. tel.: ............................. 
 
 
 
žiadame  o poskytnutie finančnej podpory pre : 
 
dieťa : ......................................................................... narodené dňa .................................................. 
               (meno a priezvisko) 
 
v  ................................................... bytom ............................................................................................ 
 

    v zmysle § 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 5/2007 o poskytovaní finančnej podpory pre 
narodené dieťa. Prehlasujeme, že nemám/e ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči obci po 
lehote splatnosti alebo po lehote plnenia. 
 
Príspevok žiadame vyplatiť: 

a) v hotovosti v pokladni obce 
 

b) na účet  číslo: ............................................................................................................................  
 
v banke .................................... 

 
K žiadosti prikladám/e kópiu rodného listu dieťaťa. 
 
 
V Beckove ................................   
 
 
 
 
 
..........................................    ........................................ 
          podpis matky                     podpis otca 



POTVRDENIE (vyplní úrad) 
 
Evidencia obyvateľov Obce Beckov potvrdzuje,  že žiadateľ/ka alebo žiadatelia a dieťa má/majú v obci 
Beckov trvalý pobyt. 
 
V Beckove …............  
 
 
Správa daní a poplatkov Obce Beckov potvrdzuje, že žiadateľ/ka alebo žiadatelia má/majú  k dnešnému 
dňu splnené všetky záväzky voči obci Beckov. 
 
V Beckove ….........  
 
Učtáreň Obce Beckov potvrdzuje, že voči žiadateľovi/žiadateľke alebo žiadateľom neeviduje žiadne 
nesplnené pohľadávky. 
 
V Beckove …...........  
 
 
Sociálna komisia pokladá  žiadosť za opodstatnenú / neopodstatnenú v zmysle Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Beckov č. 5/2007 o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa (§2,ods.3). 
 
 
 
V Beckove …...........                                                         ...................................................................... 
                 Marek Šutovský, predseda SK 
 
 
Súhlasím / nesúhlasím s vyplatením finančného príspevku pre narodené dieťa podľa Všeobecne záväzného 
nariadenia Obce Beckov o poskytovaní finančnej podpory pre narodené dieťa. 
 
V Beckove …............  
        
               ..............................................................
                       Ernest Benko, starosta 
 
 
 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA   (vykonaná v zmysle § 7 Zákona NR SR č. 357/2015 Z. z.) 

Právny úkon: Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory pre narodené dieťa 
 
meno a priezvisko:  ................................................................................... 
Pripravovaná finančná operácia: 
a) Je – nie je* v súlade so schváleným  rozpočtom b) Je – nie je* v súlade s vnútornými predpismi VZN č.5 /2007 
Vyjadrenie:  
Vo FO alebo jej časti je možné pokračovať – nie je možné pokračovať*. 
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca: Mgr. Dana Badžgoňová      Dátum, podpis: ........................................ 
Vyjadrenie: 
Vo FO alebo jej časti je možné pokračovať – nie je možné pokračovať*. 
Meno a priezvisko starostu obce: ERNEST BENKO                                             Dátum, podpis: ........................................... 
* nehodiace sa prečiarknuť 
 


