
  

 
Obec Neverice podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h) a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 7 ods. 

1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., v y d á v a  toto 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

č. 5/2017 

o poskytovaní finančných príspevkov  

osobitným skupinám obyvateľov obce Neverice 

 
§ 1  

PREDMET ÚPRAVY 

 

(1)  Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Neverice (ďalej len „VZN“) upravuje výšku,   

       spôsob a podmienky poskytovania finančného príspevku z rozpočtu obce Neverice    

       určeného na: 

       a) hmotnú podporu rodiny a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností 

       b) podporu dôchodcov 

 

§ 2 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ DIEŤAŤA 

 

(1)  Výška finančného príspevku pri narodení dieťaťa je 50,- EUR. 

(2)  Príspevok sa vypláca výlučne do rúk jedného z rodičov, príp. zákonnému zástupcovi,   

       ktorý nemá voči obci žiadne finančné záväzky (nedoplatky na miestnych daniach  

       a poplatkoch a pod.) 

(3)  Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo za každé narodené dieťa, ktoré  

       sa dožije viac ako 28 dní, má trvalý pobyt v obci Neverice a pri splnení podmienky  

       v bode 2. 

(4)  Príspevok sa vypláca pri slávnostnom uvítaní detí, ktoré sa bude uskutočňovať za účasti  

       starostu obce alebo jeho zástupcu jedenkrát za kalendárny rok, alebo v hotovosti  

       z pokladne obecného úradu. 

 

§ 3 

FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRE DÔCHODCOV 

 

(1)  Výška finančného príspevku pre dôchodcov je 5,- EUR. 

(2)  Príspevok sa vypláca každému občanovi s trvalým pobytom v obci Neverice, ktorý je  

       poberateľom starobného dôchodku (nie predčasného), ktorý v čase do dátumu konania  

       slávnostného posedenia dosiahol vek odchodu do dôchodku a ktorý nemá voči obci  

       žiadne finančné záväzky (nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch a pod.) 

(3)  Zoznam občanov oprávnených na poskytnutie príspevku spracováva obecný úrad. 

(4)  Príspevok sa poskytne na základe vlastnoručného podpisu občana do zoznamu  

       oprávnených občanov pri príležitosti slávnostného posedenia s dôchodcami. 

(5)  Občanom, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť slávnostného posedenia bude finančný  

       príspevok vyplatený v hotovosti z pokladne obecného úradu. 



§ 4 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

(1)  Obecné zastupiteľstvo obce Neverice sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo  

       dňa  8.12.2017 uznesením č. 130/2017. 

(2)  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2018. 

(3)  Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné  

      zastupiteľstvo obce Neverice. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Eduard K a j a b a 

                                                                                                              starosta obce 
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