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Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky a postup pri poskytovaní
jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v súlade s výškou schválených
finančných prostriedkov v rozpočte obce Porúbka na príslušný rozpočtový rok.

Článok II
Všeobecné ustanovenia
1. Predmetom tohto VZN je poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa.
2. Finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje výlučne za splnenia podmienok
ustanovených týmto VZN.

Článok III
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa
1. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje za účelom hmotnej podpory
a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností týmto oprávneným osobám:
a) manželom ako rodičom dieťaťa
b) matkám žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva
c) osamelým matkám
d) ovdovelým matkám alebo otcom
2. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa patrí za splnenia týchto podmienok:
a) narodenie dieťaťa
b) dosiahnutý vek oprávnenej osoby 18 rokov ku dňu narodenia dieťaťa
c) trvalý pobyt dieťaťa na území obce
d) pri manželoch a matkách žijúcich v partnerskom vzťahu trvalý pobyt aspoň jedného
z partnerov na území obce v čase narodenia dieťaťa aspoň 12 mesiacov neprerušene, pri
osamelých matkách alebo ovdovelých matkách alebo otcoch trvalý pobyt matky alebo otca na
území obce v čase narodenia dieťaťa aspoň 12 mesiacov neprerušene
e) príspevok bude vyplatený najneskôr 18 mesiacov od narodenia dieťaťa

Článok IV
Postup pri poskytnutí príspevku
1. Na poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa má oprávnená osoba nárok
iba po splnení stanovených podmienok uvedených v článku III.
2. Po prerokovaní a splnení podmienok pre poskytnutie jednorazového príspevku pri narodení
dieťaťa a schválení starostom obce, bude oprávnený príjemca oboznámený o schválení
príspevku a s týmto oznámením si prevezme finančný príspevok v hotovosti v pokladni
obecného úradu Porúbka.

Článok V
Záverečné ustanovenia
1. Príspevok je možné vyplatiť iba jednému z rodičov dieťaťa.
2. Výška jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa je 100,00 € (sto eur)
3. Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok. Finančný príspevok sa poskytuje s ohľadom
na schválený rozpočet obce na príslušný kalendárny rok. Poskytnutie príspevku rodičovi
schvaľuje starosta obce na základe splnenia podmienok v článku III.
4. Na poskytovanie finančných príspevkov podľa tohto VZN sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
5. Príspevok na to isté dieťa je poskytnutý len raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok
je poskytnutý na každé dieťa.

Článok VI
Účinnosť
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce
v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
2. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Porúbke dňa
07.04.2021 uznesením č. 9/XI/21 a účinnosť dňom 09.04.2021

Igor Frko
starosta obce

