Obec Hažlín , Hlavná 200,086 14 Hažlín

NÁVRH
Všeobecne záväzného nariadenia
č. 7/2017
o poskytovaní príspevkov občanom obce Hažlín
Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce Hažlín dňa : 23.11.2017.
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce Hažlín dňa: 23.11.2017.
- zverejnený na internetovej adrese obce Hažlín dňa : 23.11.2017.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do(včítane): 07.12.2017..
Doručené pripomienky (počet): ..............
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ...............

VZN nadobúda účinnosť dňom ... ... ....

Ing. František Olah
starosta obce

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Hažlíne dňa ................ pod č. : .............
VZN vyvesené na úradnej tabuli obce Hažlín dňa : ....................................
VZN zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Hažlín: od ................. do ..................
VZN zvesené z úradnej tabule obce Hažlín dňa : .....................................

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín na základe ustanovenia § 6 ods. 2 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 7/2017
o poskytovaní príspevkov občanom obce Hažlín
Čl.1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „VZN“) je vydané za účelom
stanovenia podmienok poskytovania príspevkov občanom s trvalým pobytom na území obce
Hažlín.
2. Toto VZN upravuje podmienky poskytovania príspevkov z rozpočtu obce fyzickým
osobám s trvalým pobytom na území obce:
a) pri príležitosti životného jubilea,
b) pri narodení dieťaťa,
c) pre deti k Mikulášskemu balíčku
Čl. II
Vymedzenie niektorých pojmov
1. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) finančný príspevok jubilantom je jednorazová dávka, poskytnutá vo forme darčeka
občanovi pri príležitosti dosiahnutia veku 70, 75, 80 rokov a občanom nad 85 rokov,
b) jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je hmotná podpora a pomoc pri výkone
rodičovských práv a povinností.
c) finančný príspevokobce pre deti k Mikulášskemu balíčku je jednorazová dávka
poskytnutá vo forme darčeka pre deti do veku 15 rokov.

Čl. III
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa
1. Príspevok pri narodení dieťaťa :
a) poskytuje sa obyvateľom obce Hažlín, ktorí spĺňajú podmienky podľa tohto nariadenia z
objemu finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel z rozpočtu obce maximálne do
výšky schválenej v rozpočte.
b) je jednorazová finančná dávka, ktorou obec Hažlín môže prispieť na pokrytie výdavkov
spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb narodeného dieťaťa a vypláca sa
oprávnenej osobe.
2. Oprávnená osoba - na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa, ak spĺňa
podmienky tohto nariadenia, je:
a) prednostne matka, ktorá dieťa porodila,
b/ otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie ,
alebo dieťa mladšie ako jeden rok bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného
rozhodnutia súdu, prípadne ak príspevok predtým nebol vyplatený matke.
c)iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu
ak príspevok predtým nebol vyplatený matke.
3. Podmienky nároku na príspevok sú:
a/ narodenie dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku,
b/ trvalý pobytobidvoch rodičov, alebo jedného z rodičov a dieťaťa v obci Hažlín v zmysle §
3 ods.1 zákona o obecnom zriadení
c/ žiadateľ nemá ku dňu vyplatenia príspevku žiadny záväzok voči obci po lehote splatnosti

4. Finančný príspevok bude vyplácaný takto:
a) pri trvalom pobyte oboch rodičov
- na prvé dieťa 170.- EUR,
- na druhé dieťa 200.-EUR,

- na tretie a ďalšie dieťa 230.- EUR
b) pri trvalom pobyte jedného z rodičov bude vyplácaný v polovičnej výške.

c) Ak sa súčasne narodili dve alebo viac detí, výška jednorazového príspevku je násobkom
príspevku uvedeného v odseku. 1 a počtu narodených detí .

Vyplatenie finančného príspevku
5.Vyplatenie finančného príspevku:
a) obec rozhodne o spôsobe a termíne výplaty príspevku – najneskoršie do 31. januára
nasledujúceho kalendárneho roka.
b) finančné prostriedky, určené na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, sú účelovo
rozpočtované v položke sociálne zabezpečenie v rámci rozpočtu obce.
Čl. IV
Jednorazový príspevok dôchodcom
Obec Hažlín poskytne všetkým dôchodcom – jubilantom 70, 75, 80, 85ročnýma staršímdôchodcom každoročne jednorazový príspevok vo forme darčeka vo výške
10.- EUR, bezohľadu na výšku ich dôchodku. Príspevok vo forme darčeka bude odovzdaný
slávnostne na podujatí Stretnutie s dôchodcami obceza účasti starostu obce.
Čl. V
Jednorazový príspevok deťom k Mikulášskemu balíčku
Obec Hažlín poskytne všetkým deťom do veku 15 rokov jednorazový finančný príspevok
k Mikulášskemu balíčku vo výške 3.-EUR. Príspevok vo forme Mikulášskeho balíčka bude
odovzdanýdeťomna podujatí Stretnutie s Mikulášom za účasti starostu obce.

Čl. VI
Záverečné a zrušovacie ustanovenie
1. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom obce Hažlín dňa ...................
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od...............................................
3. Týmto VZN sa ruší VZN č. 5/2010 o poskytnutí finančného príspevku pri narodení dieťaťa.
V Hažlíne, dňa 23.11.2017
Ing. František Olah
starosta obce

