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Všeobecne záväzné nariadenie obce Nimnica č. 3/2020
O poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa
Účinnosť nadobúda dňa : 1.6.2020

Starosta obce Ladislav Ďureček
Podpis a pečiatka :

Obecné zastupiteľstvo obce Nimnica v súlade s ustanovením § 1 ods.2, zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 7 ods.1 písm.
b) zákona oč.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a t o t o
všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020,
ktorým sa určuje postup, podmienky poskytovania finančného príspevku pri narodení dieťaťa
a jeho výšku.

Čl. 1
Základné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodičom dieťaťa, ktorým sa v priebehu
kalendárneho roku narodilo jedno alebo viac detí, ktoré dovŕšili najmenej 28 dní života.
Príspevok je jednorazová, účelová sociálna dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej
osobe uvedenej v čl. 2, na poskytovanie výdavkov spojených so zabezpečovaním
nevyhnutných potrieb dieťaťa.
Príspevok je dobrovoľná jednorazová pomoc obce Nimnica, ktorá sa poskytuje z
rozpočtu obce schváleného obecným zastupiteľstvom.
Výšku finančnej podpory môže obecné zastupiteľstvo v Nimnici každý rok prehodnotiť v
súvislosti s rozpočtovými možnosťami obce.
Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok a poskytuje sa s ohľadom
na schválený rozpočet obce pre príslušný kalendárny rok.

Čl. 2
Oprávnená osoba
1.

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na finančný príspevok je:
a) matka dieťaťa, ktorá dieťa porodila a zabezpečuje dieťaťu osobnú starostlivosť, otec
dieťaťa, ktorý zabezpečuje dieťaťu osobnú starostlivosť
b) rodič, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
c) osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti
Čl. 3
Nárok na príspevok

1.

Podmienky nároku na príspevok sú:
a) narodenie dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku
b) dieťa má trvalý pobyt na území obce Nimnica viac ako 28 dní odo dňa narodenia
c) aspoň jeden z rodičov dieťaťa má trvalý pobyt na území obce Nimnica
v čase narodenia dieťaťa.
d) finančná podpora na to isté dieťa sa poskytuje iba jeden raz
e) ak sa súčasne narodí viac detí, finančná podpora sa poskytuje na každé dieťa
f) oprávnená osoba nemá ku dňu vzniku nároku na príspevok žiadny záväzok (finančný
ani majetkový) voči obci, alebo jeho obchodnej spoločnosti, združeniu, či inej
organizácii, ktorej je obec členom alebo zakladateľom.

g) Oprávnená osoba si riadne plní povinnosti rodiča voči svojim deťom, stará sa o svoje
deti a nezanedbáva o ne starostlivosť
2. Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe vtedy, ak:
a) dieťa po narodení zomrelo alebo sa narodilo mŕtve,
b) matka dala privolenie na osvojenie dieťaťa pred vyplatením príspevku

Čl. 4
Výška príspevku
1.
2.
3.

Výška príspevku na jedno dieťa je 100,00 eur.
Ak sa súčasne narodili matke dve alebo viac detí, výška finančného príspevku je
násobkom finančného príspevku uvedeného v ods. 1.
Deti, narodené do dňa účinnosti tohto nariadenia, majú nárok na jednorazový finančný
príspevok pri narodení dieťaťa v obci Nimnica podľa predchádzajúcich právnych
predpisov vo výške 33,19 €.
Čl. 5
Výplata príspevku

1.
2.

3.

Obec rozhodne o spôsobe a termíne výplaty príspevku – najneskoršie do 31. decembra
kalendárneho roka.
Podmienkou pre výplatu príspevku nie je podanie žiadosti; finančný príspevok bude
vyplatený oprávnenej osobe automaticky na základe oznámení o narodení dieťaťa
z matriky a údajov z evidencie obyvateľov obce Nimnica.
Finančné prostriedky, určené na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa, sú účelovo
rozpočtované v rámci rozpočtu obce.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.

Toto VZN Obce Nimnica bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Nimnici dňa
15.5.2020, uznesením č. 14/2020.
Toto VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli Obce Nimnica od 16.5.2020 do 31.5.2020.
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1.6.2020.

V Nimnici, dňa 16.5.2020
Ladislav Ďureček
starosta obce

