Smernica č.1/2007
o poskytovaní jednorazového príspevku osobitným skupinám obyvateľov
obce Nová Ves nad Žitavou.
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Táto smernica upravuje postup pri poskytovaní jednorazových príspevkov osobitným
skupinám obyvateľov obce Nová Ves nad Žitavou v súlade s výškou schválených finančných
príspevkov v rozpočte obce Nová Ves nad Žitavou na príslušný rozpočtový rok.
Čl.2
1.Predmetom tejto smernice je:
a/ poskytovanie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa
b/ poskytovanie jednorazového príspevku na podporu rodičov pri prvom nástupe dieťaťa do
ZŠ Nová Ves nad Žitavou
c/ poskytovanie jednorazového príspevku obyvateľom obce po priznaní nároku na starobný
dôchodok
2.Na poskytovanie finančného príspevku nevzniká právny nárok v zmysle právnych predpisov
SR.
Čl.3
Jednorazový príspevok na podporu rodičov pri narodení dieťaťa
1.Jednorazový príspevok na podporu rodičov pri narodení dieťaťa sa poskytuje za účelom
hmotnej podpory rodičov.
2.Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa patrí rodičom pri splnení
podmienok:
a/ trvalý pobyt dieťaťa na území obce
b/ trvalý pobyt rodičov na území obce
c/ dieťa po narodení nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,
alebo dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť.
3.Výška príspevku na podporu rodičov pri narodení dieťaťa je 100 €.
4.Oprávnenému príjemcovi sa odovzdá príspevok pri slávnostnom obrade uvítania
novorodenca do života. V prípade neúčasti na slávnostnom obrade sa odovzdanie finančného
príspevku uskutoční na obecnom úrade.
Čl.4
Jednorazový príspevok na podporu rodičov pri prvom nástupe dieťaťa
do ZŠ Nová Ves nad Žitavou
1.Jednorazový príspevok na podporu rodičov pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ Nová Ves nad
Žitavou sa poskytuje za účelom hmotnej podpory rodičov.
2.Jednorazový príspevok pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ Nová Ves nad Žitavou patrí
rodičom za splnenie podmienky:
- dieťa po priznaní jednorazového príspevku musí ukončiť ZŠ Nová Ves nad Žitavou aspoň l
rok po nástupe. V opačnom prípade sú rodičia povinní príspevok vrátiť.
3.Výška príspevku pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ Nová Ves nad Žitavou je 67 €.
4.Oprávnenému príjemcovi sa odovzdá príspevok na slávnosti na začiatku školského roka.
V prípade neúčastí na slávnostnom zahájení školského roka sa príspevok odovzdá na
obecnom úrade.
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Čl.5
Jednorazový príspevok obyvateľov obce po priznaní nároku na starobný
dôchodok
1.Jednorazový príspevok obyvateľom obce po priznaní nároku na starobný dôchodok sa
poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci obyvateľom obce v dôchodkovom veku.
2.Jednorazový príspevok po priznaní nároku na starobný dôchodok sa poskytuje výlučne na
jeho žiadosť po splnení podmienok tejto smernice.
3.Jednorazový príspevok patrí za splnenie podmienok:
a/ žiadateľ podá žiadosť na predpísanom tlačive obecného úradu
b/ žiadateľovi bol priznaný nárok na starobný dôchodok dotknutým orgánom, o čom doloží
doklad
c/ žiadateľ má nepretržite najmenej 25 rokov trvalý pobyt na území obce pred priznaním
návrhu na starobný dôchodok
4.Výška príspevku obyvateľov obce po priznaní na starobný dôchodok je 67 €.
5.Oprávnenému príjemcovi sa odovzdá príspevok v októbri pri príležitosti mesiaca úcty
k starším. V prípade neúčasti na slávnostnej akcii sa príspevok odovzdá na obecnom úrade.
6.Príspevok je možné žiadať spätne 3 roky od rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku.
Čl. 6
Záverečné ustanovenia
1.Poskytovanie príspevkov podľa tejto smernice sa vzťahuje výlučne na žiadateľov, ktorí
nemajú voči obci žiadne záväzky.
2.Na finančné príspevky majú nárok všetci žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky smernice od
1.1.2007.
3.Výšky príspevku boli z dôvodu prechodu slovenskej koruny na EURO zmenené ku dňu
01.01.2009.
4. Dodatok č. 1 bol schválený OZ dňa 29.10.2015.

Ing. Marta Danková
starostka obce
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