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NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017
o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
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Schválené všeobecne záväzné nariadenie:
Na rokovaní OZ dňa:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

12. 12. 2017
13. 12. 2017
01. 01. 2018

Obecné zastupiteľstvo v Ladiciach podľa § 6 a §11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 7 ods. 1 písm.
i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších
predpisov v y d á v a pre územie Obce Ladice
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017
o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
§1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Ladice (ďalej len „VZN“ alebo nariadenie) upravuje
podmienky, výšku a spôsob poskytovania finančného príspevku z rozpočtu obce Ladice pri
narodení dieťaťa.
§2
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je:
a. matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v obci Ladice,
b. otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v obci Ladice v prípade, ak matka dieťaťa
zomrela alebo dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe
právoplatného rozhodnutia súdu,
c. osoba s trvalým pobytom v obci Ladice, ktorá prevzala dieťa po jeho narodení do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
2. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo oprávnenej osobe, ak sa dieťa
dožije viac ako 28 dní a dieťa má trvalý pobyt v obci Ladice.
3. Finančný príspevok pri narodení dieťaťa nemožno poskytovať oprávnenej osobe
v prípade:
a. obecný úrad alebo iný na to príslušný orgán eviduje alebo preveruje podozrenie zo
zanedbania starostlivosti o dieťa oprávnenou osobou,
b. obec Ladice eviduje voči oprávnenej osobe neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
§3
Výška príspevku
Obec Ladice poskytuje zo svojho rozpočtu príspevok na jedno dieťa v sume 50,00 Eur, slovom:
päťdesiat eur. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na každé dieťa.
§4
Spôsob poskytnutia príspevku
1. Príspevok bude vyplatený oprávnenej osobe pri slávnostnom uvítaní detí, ktoré sa
bude uskutočňovať v termínoch určených starostom obce v závislosti od počtu
oprávnených príjemcov.
2. Oprávnenej osobe, ktorá sa nezúčastní slávnostného uvítania detí bude príspevok
vyplatený v hotovosti z pokladne Obecného úradu.
§5
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN č. 3/2017 bolo prerokované a schválené Obecným zastupiteľstvom
v Ladiciach dňa 12. 12. 2017, uznesením č. 59/2017.
2. Toto VZN č. 3/2017 nadobúda účinnosť 1. januára 2018.
3. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
V Ladiciach dňa 20. novembra 2017

Ing. Farkaš Juraj
starosta obce

