
 

NÁVRH 

 
VZN  č.      104/2015, 

ktorým sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 

občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov 
 

 

Čl. I 

VZN č. 76/2010  o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste 

Leopoldov sa mení takto: 

Úvodné ustanovenia 

 

Ods. 2. sa dopĺňa o text:  ...“Sociálna dávka – príspevok pri narodení dieťaťa, sa priznáva rodičom, 

ktorým sa narodilo dieťa v príslušnom kalendárnom roku.“ 

Ods. 3 sa dopĺňa o ods. c), ktorý znie: 

3.  Rodičia, ktorým sa narodilo dieťa, nepreukazujú príjem, jednorazová dávka sa poskytne na dieťa, 

ktoré sa narodilo v príslušnom kalendárnom roku rodičom s trvalým pobytom v Leopoldove. 

Príspevok sa poskytne i v tom prípade, ak má trvalý pobyt v Leopoldove iba jeden z rodičov.  

 

Čl. III 

 

sa dopĺňa o odsek 1 f) takto:  

 

1. f) poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa vždy po skončení štvrťroka:  

- za obdobie: január, február a marec - sumarizácia a pozvanie na odovzdanie 

príspevku pri narodení v druhej polovici apríla, príslušného kalendárneho roka; 

- za obdobie: apríl, máj, jún  -  sumarizácia a pozvanie na odovzdanie 

príspevku pri narodení v druhej polovici júla, 

- za obdobie: júl, august, september  - sumarizácia a pozvanie na odovzdanie 

príspevku pri narodení v druhej polovici októbra, 

- za obdobie: október, november, december -  sumarizácia a pozvanie na odovzdanie 

príspevku pri narodení v druhej polovici januára nasledujúceho kalendárneho roka. 

   

sa dopĺňa o odsek 2 c) takto: 

 

2 c) Mesto poskytne príspevok pri narodení dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku raz a to 

vo výške =50,-- eur v hotovosti oproti podpisu rodiča. Referát evidencia obyvateľov vystaví 

zoznam narodených detí za príslušný štvrťrok príslušného kalendárneho roka. Rodičovi sa 

odovzdá malá kytička v hodnote =1,65 €.  

 

Čl. IX 

Postup pri schvaľovaní a poskytovaní dávok 

 

A) 2 f) Príspevok pri narodení dieťaťa v príslušnom kalendárnom roku sa vypláca bez 

žiadosti rodiča a bez predkladania výšky príjmu, automaticky, v prípade, že mesto – 

ohlasovňa pobytu obdrží oznámenie o narodení dieťaťa. Príspevok sa odovzdá 

výlučne do rúk jedného z rodičov, zastúpenie je možné len na základe splnomocnenia 

s overeným podpisom niektorého z rodičov.  

 

 

 



Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

1. VZN č.   104/2015 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Leopoldove, dňa 

......................... nariadením č. N/........./2015. 

2. VZN č.  104/2015 nadobúda účinnosť dňa ....................... 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

     Mgr. Terézia Kavuliaková 

     primátorka mesta 

 

 

 

Vyvesené: ................................... 

Zvesené. ...................................  


