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Obec Stebnícka Huta 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 vy-
dáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní nenávratných finančných príspev-
kov obyvateľom obce Stebnícka Huta. 

ČASŤ PRVÁ 
Úvodné ustanovenia 

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Stebnícka Huta (ďalej len „VZN“ alebo „nariade-
nie“) upravuje výšku, spôsob a podmienky poskytovania finančného príspevku a darov fi-
nancovaných z rozpočtu obce Stebnícka Huta určených na: 

a) hmotnú podporu rodiny a pomoc pri výkone rodičovských práv a povinností, 
b) podporu výstavby rodinných domov, 
c) podporu dôchodcov. 

ČASŤ DRUHÁ 
Finančný príspevok pri narodení dieťaťa 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je: 
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v obci Stebnícka Huta, 
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v obci Stebnícka Huta v prípade, ak matka die-

ťaťa zomrela alebo dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti otca na základe prá-
voplatného rozhodnutia súdu, 

c) osoba s trvalým pobytom v obci Stebnícka Huta, ktorá prevzala dieťa po jeho naro-
dení do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu. 

2. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje oprávnenej osobe, ak sa dieťa dožije viac 
ako 28 dní a dieťa má trvalý pobyt v obci Stebnícka Huta. 

3. Finančný príspevok pri narodení dieťaťa nemožno oprávnenej osobe poskytnúť v prí-
pade ak: 
a) obecný úrad, alebo iný na to príslušný orgán eviduje alebo preveruje podozrenie zo 

zanedbania starostlivosti o dieťa oprávnenou osobou, 
b) obec Stebnícka Huta eviduje voči oprávnenej osobe neuhradené záväzky po lehote 

splatnosti.  
4. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytne vo výške 100,- Eur na 

to isté dieťa iba raz. V prípade súčasne narodených viac detí obec Stebnícka Huta po-
skytne príspevok na každé dieťa. 

5. Oprávnená osoba je povinná predložiť starostovi obce alebo pracovníkovi obce rodný 
list dieťaťa, ktorý zhotoví kópiu a tú priloží k účtovnému dokladu o vyplatení príspevku. 

6. Príspevok pri narodení dieťaťa bude vyplatený za dieťa s dátumom narodenia od 
01.08.2019. 

7. Príspevok je jednorazová, účelová dávka. 

ČASŤ TRETIA 
Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 

1. Obec Stebnícka Huta poskytne osobe oprávnenej podľa odseku 2 tejto časti finančný 
príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, ktoré má trvalý pobyt na 
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území obce Stebnícka Huta. Nástup dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je stanovený 
v osobitnom predpise.1 

2. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na po-
vinnú školskú dochádzku je:  
a) ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku,  
b) rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa 

zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,  
c) osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do sta-

rostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnu-
tia súdu.  

3. Ak súd zverí dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku do striedavej osobnej 
starostlivosti obidvoch rodičov, alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa 
do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, finančný príspevok podľa odseku 
6 tejto časti sa vyplatí tomu z rodičov, ktorému sa vypláca prídavok a príplatok k prí-
davku na dieťa podľa osobitného predpisu2, ak sa rodičia písomne nedohodnú inak. 

4. Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto nariadením, 
finančný príspevok podľa odseku 6 tejto časti na to isté dieťa patrí len jednej z nich.  

5. Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku nemožno opráv-
nenej 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 Stebnícka Huta eviduje voči oprávnenej osobe neuhradené záväzky po lehote 

platnosti.  
6. Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa poskytne vo výške 

100,- Eur za každé dieťa. 
7. Oprávnená osoba je povinná predložiť starostovi obce alebo pracovníkovi obce potvr-

denie o návšteve školy, ktorý zhotoví kópiu a tú priloží k účtovnému dokladu o vyplatení 
príspevku. 

8. Príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku bude vyplatený za dieťa, 
ktoré nastúpilo na povinnú školskú dochádzku po dátume 01.08.2019. 

9. Príspevok je jednorazová, účelová dávka. 

ČASŤ ŠTVRTÁ 
Finančný príspevok pri kolaudácii novostavby rodinného domu 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku je vlastník novostavby rodin-
ného domu po jej kolaudácii a je uvedený na kolaudačnom rozhodnutí. 

2. Na príspevok nemajú nárok stavebníci, ktorí začali stavbu rodinného domu bez staveb-
ného povolenia. Na príspevok nemajú nárok stavebníci, ktorí realizujú prístavbu, nad-
stavbu alebo prestavbu rodinného domu. 

3. Finančný príspevok pri kolaudácii novostavby rodinného domu nemožno oprávnenej 
osobe poskytnúť v prípade ak obec Stebnícka Huta eviduje voči oprávnenej osobe neuh-
radené záväzky po lehote platnosti.  

4. Príspevok pri kolaudácii novostavby rodinného domu sa poskytne vo výške 100,- Eur za 
každý skolaudovaný rodinný dom v obci Stebnícka Huta. 

                                                             

1 § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z, z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 

2 § 7 a § 7a zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v 
znení neskorších predpisov 
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5. Oprávnená osoba je povinná predložiť starostovi obce alebo pracovníkovi obce kolau-
dačné rozhodnutie, ktorý zhotoví kópiu a tú priloží k účtovnému dokladu o vyplatení 
príspevku. 

6. Príspevok pri kolaudácii novostavby rodinného domu bude vyplatený na základe kolau-
dačného rozhodnutia s dátumom právoplatnosti od 01.08.2019. 

7. Príspevok je jednorazová, účelová dávka. 

ČASŤ PIATA 
Poskytnutie daru jubilujúcim občanom 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie daru je občan obce s trvalým pobytom na území 
obce Stebnícka Huta po dovŕšení životného jubilea 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 a 105 
rokov veku v príslušnom kalendárnom mesiaci. 

2. Dar jubilujúcemu občanovi nemožno oprávnenej osobe poskytnúť v prípade ak obec 
Stebnícka Huta eviduje voči oprávnenej osobe neuhradené záväzky po lehote platnosti.  

3. Dar jubilujúcemu občanovi sa poskytne vo forme darčekového koša, kytice z kvetov 
a blahoprajnej pohľadnice v celkovej hodnote maximálne 50,- Eur/1 občan - jubilant. 

4. Dar jubilujúcemu občanovi bude odovzdaný prvý krát za rok 2019. 
5. Jubilujúcemu občanovi, ktorý sa dožil jubilea podľa bodu 1 v období od 01.01.2019 do 

25.07.2019 bude dar odovzdaný po nadobudnutí účinnosti tohto VZN. 
6. Dar jubilujúcemu občanovi je jednorazová záležitosť. 

ČASŤ ŠIESTA 
Všeobecné ustanovenia 

1. Príspevky a dary sa poskytujú výlučne po splnení podmienok ustanovených týmto VZN 
v hotovosti z pokladne obce Stebnícka Huta a osobne. 

2. Na poskytnutie príspevkov podľa tohto VZN nie je právny nárok v zmysly všeobecne 
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

3. Príspevky sa poskytujú s ohľadom na schválený rozpočet obce Stebnícka Huta na prí-
slušný kalendárny rok. 

4. Finančné prostriedky, určené na výplatu príspevku a poskytnutie darov sú účelovo roz-
počtované v rámci rozpočtu obce Stebnícka Huta. 

5. V sporných prípadoch rozhodne starosta obce. 

ČASŤ SIEDMA 
Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Steb-
nícka Huta dňa 11.07.2019 . 

2. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľ-
stvo obce Stebnícka Huta. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 25.07.2019 . 
 
V Stebníckej Hute, dňa 11.07.2019 
 
 
 
  Mgr. Gabriel Šiba 
  starosta obce 


