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Obecné zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj podľa ustanovenia §6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "VZN"):

I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Predmet
Toto všeobene záväzné nariadenia (ďalej len VZN) upravuje stanovenie postupu
a základných kritérií pri poskytovaní jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
( ďalej len príspevok pri narodení dieťaťa).
II.
POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ A PODMIENKY PRI POSKYTOVANÍ
PRÍSPEVKU PRI NARODENÍ DIEŤAŤA
Čl. 2
Podmienky a postup poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa
1. Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje za účelom hmotnej podpory
a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností manželom ako rodičom dieťaťa,
párom ( muž a žena) žijúcim v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva,
a ovdovelým matkám alebo otcom.
2. Jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa patrí za splnenia podmienok:
a) narodenie dieťaťa,
b) podmienkou poskytnutia príspevku je dožitie sa dieťaťa aspoň 90 dní,
c) trvalý pobyt dieťaťa na území obce v čase podania žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku.
d) pri manželoch a pároch ( muž a žena) žijúcich v partnerskom vzťahu bez
uzatvorenia manželstva trvalý pobyt aspoň jedného s partnerov na území obce,
v čase narodenia dieťaťa v období 12 mesiacov neprerušene,
e) pri ovdovelých matkách alebo otcoch trvalý pobyt matky alebo otca na území
obce v čase narodenia dieťaťa v období 12 mesiacov neprerušene,
f) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť,
g) aspoň jeden z rodičov musí mať minimálne 18 rokov, ku dňu narodenia
dieťaťa,
h) v prípade, že majú rodičia školopovinné deti, musia si tieto plniť školskú
dochádzku a rodičia musia zaručiť,že bude o ne riadne postarané
i) rodičia dieťaťa nesmú mať žiadne podĺžnosti voči obci Dolný Ohaj a ani voči
nim nesmie prebiehať priestupkové konanie,
j) v období tehotenstva matka dieťaťa musí pravidelne navštevovať
gynekologickú ambulanciu. Prílohou žiadosti je potvrdenie gynekológa o tejto
skutočnosti,
k) o príspevok musí byť požiadané najneskôr do 12 mesiacov od narodenia
dieťaťa.
Čl. 3
Postup pri poskytovaní príspevku
1. Na poskytnutie príspevku po podaní žiadosti má oprávnená osoba nárok iba po splnení
stanovených podmienok uvedených v článku 2.
2. Príspevok pri narodení dieťaťa je možné vyplatiť, iba jednému z rodičov dieťaťa.
3. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 100 €.

4. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok. Finančný príspevok sa
poskytuje s ohľadom na schválený rozpočet obce na príslušný kalendárny rok. Žiadosť
schvaľuje starosta obce. V sporných a špecifických prípadoch prejedná žiadosť Obecné
zastupiteľstvo obce Dolný Ohaj na svojom riadnom zasadnutí, najmä ak sa jedná
o prípad, že rodičia dieťaťa sa na adrese trvalého pobytu dlhodobo nezdržiavajú a žijú
mimo územia obce Dolný Ohaj.
5. Príspevok rodičom na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí,
príspevok patrí na každé dieťa.
III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN číslo 7/2014 o poskytovaní
jednorázového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v obci Dolný Ohaj. Tento
návrh všeobecne záväzného nariadenia bol:
vyvesený na úradnej tabuli (internetovej stránke) dňa 03.02.2016
zvesený z úradnej tabule dňa 18.02.2016.

V Dolnom Ohaji 03.02.2016
Čl. 4
Účinnosť
Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Ohaji sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom zasadnutí dňa
25.02.2016, toto VZN nadobúda účinnosť dňom 13.03. 2016.
Schválené poslancami OZ, v počte prítomných poslancov:
Za návrh:
Proti návrhu:
Hlasovania sa zdržalo:
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Toto nariadenie nadobúda účinnosť 13.03. 2016

Vyvesené: 25.02.2016
Zvesené: 12.03.2016
Ivan Solár
starosta obce Dolný Ohaj
V Dolnom Ohaji, dňa 26.02.2015

