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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3/2019
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
pri skolaudovaní novostavby rodinného domu
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Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku
pri skolaudovaní nového rodinného domu

§1
Všeobecné úvodné ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenia upravuje výšku, stanovuje spôsob a určuje podmienky
poskytovania jednorazového nenávratného finančného príspevku poskytovaného po
skolaudovaní nového rodinného domu v obci Zákamenné.

§2
Kolaudačný príspevok
1. O kolaudačný príspevok môžu požiadať vlastníci nového rodinného domu, ktorí majú
trvalý pobyt v obci Zákamenné, na základe kolaudačného rozhodnutia s dátumom
právoplatnosti od 01. augusta 2019.
2. Jednorazový finančný príspevok pri skolaudovaní nového rodinného domu je 500,00 €
a je splatný do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia
stavby rodinného domu.
3. Na príspevok nemajú nárok tí, ktorí realizujú prístavbu, nadstavbu alebo prestavbu
rodinného domu.
4. Na kolaudačný príspevok nemajú nárok tí, voči ktorým Obec Zákamenné eviduje
neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti.
5. Príspevok má charakter jednorazovej finančnej dávky. Finančné prostriedky určené na
výplatu príspevku musia byť účelovo rozpočtované v rozpočte obce.
6. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.

§3
Žiadosť o finančný príspevok a spôsob poskytnutia
1. Jednorazový finančný príspevok možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti,
ktorej vzor je prílohou VZN.
2. Príspevok je splatný do 30 dní po doručení žiadosti na obecný úrad.
3. Príspevok bude vyplatený bezhotovostným prevodom na bežný účet žiadateľa.

§4
Účinnosť
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie
vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce dňa 10.07.2019.
2. Obecné zastupiteľstvo Obce Zákamenné sa na tomto všeobecne záväznom nariadení
uznieslo dňa 26.07.2019
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli a na
internetovej stránke obce dňa 01.08.2019.
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 16.08.2019.

Mgr. Peter Klimčík
starosta obce

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku
pri skolaudovaní rodinného domu
Žiadatelia:
Meno ..............................................Priezvisko ...................................................................
Dátum narodenia ................................................
a
Meno ..............................................Priezvisko ...................................................................
Dátum narodenia ................................................
Trvalé bydlisko:...................................................................................................................
Číslo účtu v tvare IBAN ......................................................................................................
Telefón:...........................................

žiadame
o poskytnutie jednorazového príspevku pri skolaudovaní rodinného domu.

Kolaudačné rozhodnutie vydané dňa ..................................................................
Kolaudačné rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňa ......................................

Súhlasím s použitím osobných údajov uvedených v tejto žiadosti na účely spracovania v informačnom
systéme Obce Zákamenné na dobu určenú registratúrnym poriadkom pre správu registratúry Obce
Zákamenné.

V Zákamennom .....................................

......................................................................
Podpisy žiadateľov
Správnosť údajov overil: ....................................

