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narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom 
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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Potreba aktualizácie Všeobecne záväzného nariadenia  76/2010 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov v znení VZN č. 104/2015 

a VZN č. 87/2012. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Z dôvodu aktualizácia a sprehľadnenia  poskytovania jednorazových príspevkov občanom s trvalým 

pobytom  v meste Leopoldov je predložený Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní 

jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom 

v Meste Leopoldov (ďalej len „VZN“).  

 

Predložený návrh VZN stanovuje postup a základné kritériá pri poskytovaní jednorazového 

príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste 

Leopoldov. 

Podľa pôvodného VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom 

s trvalým pobytom v Meste Leopoldov v znení VZN č. 104/2015 a VZN č. 87/2012. bol príspevok 

jubilujúcim občanom pri dovŕšení jubilea 80,  85, 90, 95, 100, 105 rokov vo výške 50,- € a jubilejná 

pohľadnica a kvet v hodnote 3,66 € a príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 50,- €, kvet 

a pamätná kniha. 

Navrhovaným VZN 127/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa 

a príspevku jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov sú navrhované nasledujúce 

príspevky: 

- príspevok jubilujúcim občanom vo výške 50,- €, jubilejná pohľadnica a kvet v hodnote 

maximálne 5,- € 

- príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 50,- €/1 dieťa, kniha a kvet – hodnota nie je 

stanovená (v rozpočte bola počítaná cca v sume do 10,- €) 

 

 

Prehľad poskytnutých príspevkov za roky 2015, 2016,2017 a predpoklad na roky 2018 a 2019: 

 

Udalosť Rok Počet odmenených 
Suma 

(jednotková) Spolu 

Odmeny jubilantom 2015 36 53,66 € 1 931,76 € 

Odmeny jubilantom 2016 23 53,66 € 1 234,18 € 

Odmeny jubilantom 2017 39 53,66 € 2 092,74 € 

Uvítanie do života  2015 39 60,00 € 2 340,00 € 

Uvítanie do života  2016 42 60,00 € 2 520,00 € 

Uvítanie do života  2017 38 60,00 € 2 280,00 € 

 

 

 

 



Uvítanie do života 2018 40 60,00 € 2 400,00 € 

Uvítanie do života 2019 40 60,00 € 2 400,00 € 

Odmeny jubilantom 2018 47 53,66 € 2 522,02 € 

Odmeny jubilantom 2019 37 53,66 € 1 985,42 € 

 

 

  

V schválenom rozpočte na rok 2018 sú alokované finančné prostriedky  v programe 9.1:  

Jednorazové dávky starým občanom vo výške 2 685,- € a v podprograme 9.2:  Uvítanie do života 

vo výške 3 100,- €.  

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Prijať nariadenie. 

 

Návrh na nariadenie 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 127/2018 o poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení 

dieťaťa a príspevku jubilujúcim  občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov. 


