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Dôvodová správa
Jednorazový finančný príspevok pre každé novonarodené dieťa s trvalým pobytom
v meste Prievidza bol schválený uznesením MsZ a vypláca sa od 1.1.2007.
Z dôvodu, že fyzickým osobám mesto nemôže poskytovať dotácie ani dary, čo
neumožňuje ani zákon č. 583/2001 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy v platnom znení,
ani v zmysle platného VZN č. 107/2010
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, je potrebné upraviť IS – 25. Zároveň
v Doplnku č. 2 k IS – 25 sú zapracované aktuálne podmienky poskytovania
finančného príspevku, ktoré vyplývajú z praxe.

Návrh na uznesenie
Mestská rada
uznesenie č....../2012

I. berie na vedomie:
návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 25, IS – 25 Príspevok pri narodení
dieťaťa, nového obyvateľa mesta
II. odporúča – neodporúča MsZ:
schváliť Doplnok č. 2 k internej smernici č. 25, IS – 25 Príspevok pri
narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta

Mestské zastupiteľstvo
uznesenie č......./2012

I. berie na vedomie:
návrh Doplnku č. 2 k internej smernici č. 25, IS – 25 Príspevok pri narodení
dieťaťa, nového obyvateľa mesta
II. schvaľuje - neschvaľuje MsZ:
Doplnok č. 2 k internej smernici č. 25, IS – 25 Príspevok pri narodení
dieťaťa, nového obyvateľa mesta.

Návrh
Doplnku č. 2
k IS – 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta

1. V časti 1. Účel v bode 1.1. sa vypúšťajú slová „vo forme daru v zmysle VZN č.
107/2010 o poskytovaní dotácií“.
2. V časti 2. Pojmy a skratky, v bode 2.2. sa vypúšťa skratka „VZN – všeobecne
záväzné nariadenie“.
3. V časti 3. Podmienky a postup v bode 3.1.3 v prvej vete za slovo osobnej
starostlivosti sa vkladajú slová „osamelá matka, ovdovelá matka alebo otec“.
4. V časti 3. Podmienky a postup v bode 3.1.5 sa za slová kalendárneho roku
vkladajú slová v zátvorke „(v mesiaci november a december)“ a za slová
závažných skutočnostiach sa vkladajú slová v zátvorke „(narodenie dieťaťa
v zahraničí)“ a slovo „marca“ sa nahrádza slovom „ júna“
5. V časti 3. Podmienky a postup, sa za bod 3.1.5. vkladajú nové body 3.1.6.
a 3.1.7. s týmto znením:
3.1.6.
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa vyplatí ak sa dieťa dožije viac ako
28 dní a trvalý pobyt má dieťa na území mesta Prievidza v čase narodenia
a v čase vyplatenia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok na
to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na
každé dieťa.
3.1.7.
V prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, osamelých matiek, ďalej pri
matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzavretia manželstva, matka alebo
jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcoch, matka
alebo otec majú záväzok voči mestu Prievidza, nebude im príspevok vyplatený.

6. V časti 4. Záverečné ustanovenia sa bod 4.1. a 4.2. mení s týmto znením:
4.1.
Podmienky o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre každé
novonarodené dieťa s trvalým pobytom v mete Prievidza boli schválené
uznesením MsZ č. 153/07 zo dňa 31.5.2007 s účinnosťou od 1.1.2007.
4.2.
Doplnok č. 1 k IS-25 bol schválený uznesením MsZ č. 155/2011 zo dňa
31.5.2011 s účinnosťou od 1.6.2011.

7. V časti 4. Záverečné ustanovenia sa vkladá nový bod 4.3. s týmto znením:
4.3.
Doplnok č. 2 k IS – 25 bol schválený uznesením MsZ č. ........../2012 zo dňa
28.8.2012 a nadobúda účinnosť od 1.9.2012
8. V časti 5. Odkazy a poznámky sa vypúšťa bod 5.1. a 5.2
9. Ostatné ustanovenia Internej smernice č. IS 25 ostávajú nezmenené.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta
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1.

Účel

1.1.

Interná smernica upravuje poskytovanie jednorazového finančného príspevku vo
výške 70,00 € pre kaţdé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza,
s účinnosťou od 1.6.2011 vo forme daru v zmysle VZN č. 107/2010 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu mesta Prievidza.

2.

Pojmy a skratky

2.1.

Pojmy
Neobsahuje

2.2.

Skratky
MsÚ
VOŠaSoO
VZN
ZOŠaSoO
IS
MsZ

- Mestský úrad Prievidza
- vedúca odboru školstva a starostlivosti o občana
- všeobecne záväzné nariadenie
- zamestnanec odboru školstva a starostlivosti o občana
- interná smernica
- Mestské zastupiteľstvo

3.

Podmienky a postup

3.1.

I.
Podmienky poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa

3.1.1. Jednorazový finančný príspevok (ďalej len príspevok) pri narodení dieťaťa, nového
obyvateľa mesta, mesto Prievidza poskytuje na základe ţiadosti na predpísanom
tlačive (príloha č. 1).
3.1.2. K ţiadosti je potrebné doloţiť originál rodného listu dieťaťa.
3.1.3. Dieťa a obaja jeho rodičia, alebo osoba (osoby), ktorým bolo dieťa zverené do
osobnej starostlivosti, osamelá matka, ovdovelá matka alebo otec (ďalej ţiadatelia)
majú v čase narodenia dieťaťa a v čase vyplatenia jednorazového finančného
príspevku trvalý pobyt v meste Prievidza.
3.1.4. Príspevok pri narodení dieťaťa bude vyplatený kaţdému ţiadateľovi, ktorý spĺňa
podmienky v danom kalendárnom roku.
3.1.5. Ak sa dieťa narodí koncom kalendárneho roku (v mesiaci november a december)
a pri iných závaţných skutočnostiach (narodenie dieťaťa v zahraničí), príspevok bude
vyplatený najneskôr do konca marca júna nasledujúceho roku.
3.1.6. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa vyplatí ak sa dieťa doţije viac ako 28
dní a trvalý pobyt má dieťa na území mesta Prievidza v čase narodenia a v čase
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vyplatenia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa. Príspevok na to isté dieťa
patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na kaţdé dieťa.
3.1.7. V prípade, ak manţelia alebo jeden z manţelov, osamelých matiek, ďalej pri matkách
ţijúcich v partnerskom vzťahu bez uzavretia manţelstva, matka alebo jej partner ako
otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcoch, matka alebo otec majú
záväzok voči mestu Prievidza, nebude im príspevok vyplatený.

3.2.

II.
Postup pri vyplácaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa

3.2.1. Na základe zoznamu ZOŠaSoO sociálneho oddelenia pošle ţiadateľovi oznámenie,
o moţnosti poskytnutia príspevku pri narodení dieťaťa zo strany mesta Prievidza
spolu so ţiadosťou.
3.2.2. Ţiadateľ vypíše príslušnú ţiadosť, ktorá mu bude zaslaná spolu s oznámením
a doloţí rodný list dieťaťa.
3.2.3. Po predloţení potrebných dokladov a preverení ţiadosti ZOŠaSoO sociálneho
oddelenia vystaví platobný poukaz na vyplatenie príspevku pri narodení dieťaťa.
3.2.4. Na základe vystaveného platobného poukazu bude ţiadateľovi vyplatený príspevok
v pokladni MsÚ.
III.
Záverečné ustanovenia

4.
4.1.

Podmienky o poskytovaní jednorazového finančného príspevku vo výške 66,39 € pre
kaţdé novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza, s účinnosťou od
1.1.2007 vo forme daru v zmysle VZN č. 107/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta Prievidza boli schválené uznesením MsZ č.153 zo dňa 30.5.2007.
Podmienky o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pre kaţdé
novonarodené dieťa s trvalým pobytom v meste Prievidza boli schválené uznesením
MsZ č. 153/07 zo dňa 30.5.2007 s účinnosťou od 1.1.2007.

4.2.

Toto znenie IS č. 25 Príspevok pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta bolo
schválené uznesením MsZ č. 155/2011 zo dňa 31.5.2011 a nadobudlo účinnosť od
1.6.2011.
Doplnok č. 1 k IS-25 bol schválený uznesením MsZ č. 155/2011 zo dňa 31.5.2011
s účinnosťou od 1.6.2011.

4.3.

Doplnok č. 2 k IS– 25 bol schválený uznesením MsZ č. ....../2012 zo dňa 28.8.2012
a nadobúda účinnosť od 1.9.2012.
IV.

5.

Odkazy a poznámky

5.1.

Súvisiace normy a predpisy
- VZN č. 107/2010 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Prievidza

5.2.

Interné dokumenty
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- ISO 9001:2000
6.

Rozdeľovník
- sekretariát primátorky mesta
- sekretariát prednostu MsÚ
- vedúci odborov MsÚ
- útvar hlavného kontrolóra

7.

Prílohy
- Príloha č. 1: Ţiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri narodení
dieťaťa, nového obyvateľa mesta.

Vypracoval
Meno a priezvisko Mgr. Vlasta Miklasová
Funkcia

Posúdil
JUDr. Róbert Pietrik

vedúca odboru školstva vedúci právnej
a starostlivosti o občana kancelárie

Schválil
JUDr. Katarína
Macháčková
primátorka mesta

Dátum
Podpis
Meno a priezvisko Mgr. Jana Králová
vedúca sociálneho
Funkcia
oddelenia
Dátum
Podpis

U – MsZ ..../12

