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Obec Novoť podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 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 znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní finančného príspevku pri narodení
dieťaťa, o poskytovaní finančného príspevku študentom, talentovaným deťom,
dôchodcom a o poskytovaní finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby

Článok I.
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Novoť (ďalej len „VZN“ alebo „nariadenie“)
upravuje výšku, spôsob a podmienky poskytovania finančného príspevku z rozpočtu obce
Novoť určeného na:
a) hmotnú podporu rodiny a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností
b) rozvoj talentovaných detí a podporu vzdelanosti
c) podporu dôchodcov a pomoc pri zabezpečení stravovania pre poberateľov dôchodku
a vybraných fyzických osôb

Článok II.
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa
§2
Podmienky poskytnutia príspevku
1) Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je:
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v obci Novoť
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v obci Novoť v prípade, ak matka dieťaťa zomrela
alebo dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe právoplatného
rozhodnutia súdu
c) osoba s trvalým pobytom v obci Novoť, ktorá prevzala dieťa po jeho narodení do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
2) Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorázovo oprávnenej osobe, ak sa dieťa
dožije viac ako 28 dní a dieťa má trvalý pobyt v obci Novoť pri splnení podmienok pre
poskytnutie príspevku.
3) Finančný príspevok pri narodení dieťaťa nemožno oprávnenej osobe poskytnúť v prípade
ak:
a) obecný úrad, alebo iný na to príslušný orgán eviduje alebo preveruje podozrenie
zo zanedbania starostlivosti o dieťa oprávnenou osobou
b) obec Novoť eviduje voči oprávnenej osobe neuhradené záväzky po lehote
splatnosti

4) Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na to isté
dieťa iba raz. V prípade súčasne narodených viac detí obec Novoť poskytne príspevok na
každé dieťa.
§3
Výška príspevku
1) Výška príspevku na jedno dieťa je 100,- €.
2) Príspevok bude vyplatený na základe podanej žiadosti, ak boli splnené všetky podmienky
pre priznanie príspevku.
§4
Žiadosť o príspevok a spôsob poskytnutia
1) Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na Obecnom
úrade obce Novoť. K žiadosti je potrebné doložiť rodný list dieťaťa. Vzor žiadosti tvorí
Prílohu č. 1 tohto nariadenia.
2) Príspevok bude vyplatený oprávnenej osobe pri slávnostnom uvítaní detí, ktoré sa bude
uskutočňovať za účasti starostu obce alebo jeho zástupcu jedenkrát za polrok v rámci
kalendárneho roka.
3) Oprávnenej osobe, ktorá sa nezúčastní slávnostného uvítania detí bude príspevok
vyplatený v hotovosti z pokladne Obecného úradu.

Článok III.
Finančný príspevok študentom
§5
Podmienky poskytnutia príspevku
1) Oprávnená osoba je študent/absolvent vysokej školy.
2) Študent/absolvent vysokej školy sa stáva oprávnenou osobou ak ukončil I. stupeň
vysokoškolského štúdia alebo ukončil II. stupeň vysokoškolského štúdia a to dennou
alebo externou formou.
3) Príspevok študentovi/absolventovi sa poskytuje jednorázovo po ukončení štúdia, najskôr
po ukončení I. stupňa vysokoškolského štúdia pri splnení podmienok pre poskytnutie
príspevku.
4) Finančný príspevok je možné poskytnúť tomu istému študentovi/absolventovi I. alebo II.
stupňa vysokoškolského štúdia len raz.
5) Finančný príspevok nemožno poskytnúť v prípade, ak obec Novoť eviduje voči
oprávnenej osobe neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
§6
Výška príspevku
1) Výška príspevku na jedného študenta/absolventa je 70,- €.
2) Príspevok je splatný najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak boli splnené všetky
podmienky pre priznanie príspevku.

§7
Žiadosť o príspevok a spôsob poskytnutia
1) Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na Obecnom
úrade obce Novoť. K žiadosti je potrebné doložiť fotokópiu diplomu. Vzor žiadosti tvorí
Prílohu č. 2 tohto nariadenia.
2) Príspevok vyplatí obec Novoť oprávnenej osobe v hotovosti z pokladne Obecného úradu,
alebo bezhotovostne prevodom na účet oprávnenej osoby.

Článok IV.
Finančný príspevok talentovaným deťom a študentom
§8
Podmienky poskytnutia príspevku
1) Oprávnené osoby sú talentované deti a študenti strednej alebo vysokej školy s trvalým
pobytom na území obce Novoť, ktorí dosiahli mimoriadne výsledky v oblasti športu,
kultúry, vedy alebo iných oblastiach a získali významné úspechy alebo ocenenia
v súťažiach na regionálnej alebo vyššej úrovni.
2) Finančný príspevok je určený na úhradu nákladov súvisiacich so športovou prípravou,
ďalším vzdelávaním a rozvojom talentu oprávnenej osoby.
3) Finančný príspevok sa poskytuje jednorazovo počas štúdia na základnej, strednej alebo
vysokej škole, pri splnení podmienok pre poskytnutie príspevku.
4) Na poskytnutie príspevku nie je právny nárok.
5) Finančný príspevok nemožno poskytnúť v prípade, ak obec Novoť eviduje voči
oprávnenej osobe neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
6) Ak dieťa alebo študent v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov veku, musí byť
zastúpený zákonným zástupcom.
§9
Výška príspevku
1) Suma jednorazového príspevku na jedno dieťa/študenta je maximálne 100,- €.
2) Výšku finančného príspevku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Novoť s ohľadom na
schválený rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok po predchádzajúcom prerokovaní
sociálnou komisiou.
3) Príspevok je splatný najneskôr do 30 dní po schválení žiadosti Obecným zastupiteľstvom,
ak boli splnené všetky podmienky pre priznanie príspevku.
§ 10
Žiadosť o príspevok a spôsob poskytnutia
1) Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na Obecné
zastupiteľstvo obce Novoť. Žiadosť musí obsahovať odôvodnenie príspevku. Vzor
žiadosti tvorí Prílohu č. 3 tohto nariadenia.
2) Príspevok vyplatí obec Novoť oprávnenej osobe alebo jej zákonnému zástupcovi
v hotovosti z pokladne Obecného úradu, alebo bezhotovostne prevodom na účet
oprávnenej osoby.

Článok V.
Finančný príspevok na stravovanie fyzickej osoby
§ 11
Podmienky poskytnutia príspevku
1) Oprávnená osoba je:
a) občan s trvalým pobytom na území obce Novoť, ktorý je poberateľom starobného
alebo invalidného dôchodku, bývajúci v domácnosti samostatne, alebo manželská
dvojica bývajúca v domácnosti samostatne a výška dôchodku jednej plnoletej fyzickej
osoby, alebo spoločne posudzovanej manželskej dvojice nepresahuje 1,4 násobok
životného minima podľa osobitného predpisu, pričom nemá ďalší príjem zo zárobkovej
činnosti, alebo akýkoľvek iný peňažný príjem,
b) dieťa s trvalým pobytom na území obce Novoť, ktoré nedovŕšilo dôchodkový vek, ale
má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav a súčasne je
prijímateľom sociálnej služby v dennom centre CSS STUDIENKA Novoť,
c) fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce Novoť, ktorá nemá zabezpečené
nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, na základe
individuálneho posúdenia a odporúčania Komisiou školstva, mládeže, kultúry športu
a sociálnych vecí.
2) Finančný príspevok je určený na zabezpečenie stravovania oprávnených osôb, na jedno
teplé jedlo denne, ktoré oprávnená osoba preukázateľne odoberie v stravovacom zariadení
poskytujúcom stravovacie služby na území obce Novoť.
§ 12
Výška príspevku
1) Výška príspevku je 0,66 € na jedno teplé jedlo denne.
2) Príspevok sa poskytuje mesačne za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak žiadosť
o poskytnutie príspevku schválilo Obecné zastupiteľstvo a boli splnené všetky podmienky
pre priznanie príspevku.
3) Príspevok je splatný najneskôr do 30 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
§ 13
Žiadosť o príspevok a spôsob poskytnutia
1) Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na Obecné
zastupiteľstvo obce Novoť. Vzor žiadosti tvorí Prílohu č. 4 tohto nariadenia.
2) Priznanie príspevku oprávnenej osobe schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Novoť na
základe podanej žiadosti 1 krát v kalendárnom roku s ohľadom na schválený rozpočet
obce na príslušný rozpočtový rok po predchádzajúcom prerokovaní sociálnou komisiou.
3) Príspevok bude vyplatený oprávnenej osobe v hotovosti z pokladne Obecného úradu alebo
bezhotovostne prevodom na účet oprávnenej osoby po predložení dokladu stravovacieho
zariadenia na meno žiadateľa, z ktorého bude zrejmý počet odobraných hlavných jedál.

Článok VI.
Finančný príspevok poberateľom dôchodku vo veku 70 rokov
§ 14
Podmienky poskytnutia príspevku
1) Oprávnená osoba je občan s trvalým pobytom na území obce Novoť, ktorý je poberateľom
invalidného alebo starobného dôchodku a v danom kalendárnom roku dosiahol alebo
dosiahne vek 70 rokov.
2) Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe bez ohľadu na výšku jeho dôchodku.
3) Finančný príspevok sa poskytne kombinovaným spôsobom a to formou občerstvenia na
spoločenskom podujatí a formou poukážky na nákup tovaru.
§ 15
Výška príspevku
1) Suma kombinovaného príspevku je maximálne do výšky 20,- € na jednu oprávnenú
osobu.
§ 16
Žiadosť o príspevok a spôsob poskytnutia
1) Oprávnená osoba nie je povinná žiadať o poskytnutie príspevku.
2) Zoznam osôb oprávnených na poskytnutie príspevku spracuje obecný úrad a predloží ho
na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
3) Príspevok sa poskytne na základe vlastnoručného podpisu oprávnenej osoby do zoznamu
osôb oprávnených na poskytnutie príspevku.
4) Príspevok formou občerstvenia sa poskytne na spoločenskom podujatí účelovo
organizovanom pre oprávnené osoby, na ktorom sa slávnostne, za účasti starostu obce
alebo jeho zástupcu, odovzdáva oprávneným osobám príspevok formou poukážky.
5) Osobám, ktoré sa nebudú môcť zúčastniť na spoločenskom podujatí bude príspevok
formou poukážky doručený prostredníctvom zamestnanca Obecného úradu.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN č. 1/2017 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Novoť dňa
12.05.2017 .
2) Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2008 zo dňa 29.02.2008.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: 01.06.2017.

Mgr. František Poleta
starosta obce

OBEC NOVOŤ
č. 285, 029 55 Novoť okres Námestovo
Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017

Meno a priezvisko: .............................................................................................................................................
Adresa: 029 55 Novoť č. ...............

V Novoti dňa ..............................

Obec Novoť
029 55 Novoť
Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa
V zmysle schváleného VZN č. 1/2017, zo dňa 12.05.2017, o poskytovaní
finančného príspevku pri narodení dieťaťa Vás týmto žiadam o vyplatenie príspevku na
dieťa:
Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................................................
Dátum a miesto narodenia: ...................................................................................................

................................................................
podpis oprávnenej osoby

Príloha:

- fotokópia rodného listu alebo oznámenie o narodení dieťaťa

OBEC NOVOŤ
č. 285, 029 55 Novoť okres Námestovo
Príloha č. 2 k VZN č. 1/2017

Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................................................
Adresa: 029 55 Novoť č. ..............
V Novoti dňa: ..................................
Obec Novoť
029 55 Novoť
Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku
Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2017, schváleného dňa
12.05.2017,o poskytovaní finančného príspevku študentom Vás týmto žiadam
o vyplatenie príspevku.
Meno a priezvisko študenta:

................................................................................................................

Dátum a miesto narodenia:

................................................................................................................

Vysoká škola: ( názov a sídlo)

................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................
ukončený ročník: ................... titul: ..................
Peňažný ústav a číslo účtu príjemcu, na ktorý má byť príspevok zaslaný:
........................................................................................................................................................................................
Za vybavenie ďakujem.
S pozdravom
.......................................................
podpis študenta
Príloha: Fotokópia diplomu

OBEC NOVOŤ
č. 285, 029 55 Novoť okres Námestovo
Príloha č. 3 k VZN č. 1/2017

Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................................................
Adresa: 029 55 Novoť č. ...............
V Novoti dňa: .................................
Obecné zastupiteľstvo obce Novoť
029 55 Novoť
Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku
Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2017, schváleného dňa
12.05.2017,o poskytovaní finančného príspevku talentovaným deťom a študentom,
ktoré dosahujú mimoriadne výsledky v oblasti športu, kultúry, vedy alebo iných
oblastiach a získali významné úspechy alebo ocenenia v súťažiach na regionálnej alebo
vyššej úrovni, Vás týmto žiadam o vyplatenie príspevku.
O vyplatenie finančného príspevku žiadam z dôvodu: ........................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... .
Za vybavenie ďakujem.
S pozdravom

..................................................
podpis žiadateľa

OBEC NOVOŤ
č. 285, 029 55 Novoť okres Námestovo
Príloha č. 4 k VZN č. 1/2017

Meno a priezvisko žiadateľa: ......................................................................................................................
Adresa: 029 55 Novoť č. ..............
V Novoti dňa: ..........................
Obecné zastupiteľstvo obce Novoť
029 55 Novoť
Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku na stravovanie fyzickej osoby
Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2017, schváleného dňa
12.05.2017,o poskytovaní finančného príspevku Vás žiadam o poskytnutie príspevku na
stravovanie.

Za vybavenie ďakujem.
S pozdravom

Príloha: Potvrdenie o výške priznaného dôchodku

....................................................
podpis žiadateľa

