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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica
č. 6/2021
o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
a dosiahnutí životného jubilea

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica sa na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
jednorazových finančných príspevkov pre občanov mesta Skalica z rozpočtu mesta:
- pri narodení prvého dieťaťa - slávnostné prijatie prvého narodeného občana mesta Skalica
v roku,
- pri narodení dieťaťa - slávnostné prijatie pri príležitosti uvítania dieťaťa do života,
- pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea: 80, 85, 90 a viac rokov a
- pri dosiahnutí významného životného jubilea občana – najstarší občan mesta.
Čl. 2
Účel poskytnutia jednorazového finančného príspevku
1. Jednorazový finančný príspevok (ďalej len „príspevok“) je hmotná podpora a pomoc pri
výkone rodičovských práv a povinností a pri dosiahnutí životného jubilea.
2. Príspevok sa poskytne občanovi, ktorý má trvalý pobyt v meste Skalica minimálne jeden
rok.
3. Jednorazovým finančným príspevkom pri narodení dieťaťa (ďalej len „FP pri narodení
dieťaťa“) sa rozumie:
- finančný príspevok poskytnutý pri slávnostnom prijatí prvého narodeného občana mesta
Skalica s trvalým pobytom v meste Skalica v roku
- finančný príspevok poskytnutý pri slávnostnom prijatí pri príležitosti uvítania dieťaťa do
života, na základe doručenej žiadosti od občana o slávnostné prijatie uvítania do života
dieťaťa.
4. Jednorazovým finančným príspevkom pri dosiahnutí životného jubilea (ďalej len „FP
jubilantovi“) sa rozumie finančný príspevok, ktorý sa poskytne:
- občanovi mesta Skalica pri dosiahnutí životného jubilea veku 80, 85, 90 a viac rokov
- občanovi pri dosiahnutí významného životného jubilea – najstarší občan mesta.
5. Príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci. Na jeho poskytnutie nie je právny
nárok.
Čl. 3
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie FP pri narodení dieťaťa je len jedna osoba a to:

- matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v meste Skalica,
- otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo bola vyhlásená za nezvestnú, alebo dieťa bolo
zverené do starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak FP pri narodení
dieťaťa nebol predtým vyplatený a má trvalý pobyt v meste Skalica,
- osoba s trvalým pobytom v meste Skalica, ktorá prevzala dieťa s trvalým pobytom v meste
Skalica do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
rozsudku súdu,
2. Oprávnená osoba, si podá žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti uvítania do života
dieťaťa (príloha č.1 tohto VZN) na mesto Skalica - matričný úrad.
3. O príspevok môže požiadať oprávnená osoba najneskôr do dovŕšenia jedného roka
dieťaťa.
4. Príspevok bude vyplatený v hotovosti pri slávnostnom uvítaní dieťaťa do života, pričom
oprávnená osoba potvrdí prevzatie jednorazového fin. príspevku vlastnoručným podpisom.
5. Výška finančného príspevku:
- pri narodení prvého dieťaťa v roku (prvého občana mesta) je 200 Eur,
- pri narodení dieťaťa v priebehu roka je 50 Eur,
- v prípade ak sa súčasne narodí viac detí mesto Skalica poskytne príspevok na každé dieťa.
Čl. 4
Príspevok pri dosiahnutí životného jubilea
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku pri dosiahnutí životného jubilea je občan
mesta Skalica s trvalým pobytom v meste Skalica min. jeden rok.
2. Príspevok pri dosiahnutí životného jubilea sa poskytne občanovi:
- pri príležitosti dosiahnutia životného jubilea 80, 85, 90 a viac rokov,
- pri príležitosti dosiahnutia významného životného jubilea občana (najstarší občan mesta
Skalica), pri dovŕšení životného jubilea.
3. Príspevok pri dosiahnutí životného jubilea vo veku 80, 85,90 a viac rokov je maximálne vo
výške 30 Eur v závislosti od rozpočtu mesta.
4. Príspevok pri dosiahnutí významného životného jubilea- najstarší občan mesta Skalica je
vo výške 100 Eur.
5. Príspevok pri dosiahnutí životného jubilea sa vypláca každoročne v mesiaci október na
základe spracovaného zoznamu jubilantov.
6. Príspevok sa vypláca v hotovosti a prevzatie tohto FP potvrdí jubilujúci občan
vlastnoručným podpisom.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica
dňa 8.9.2021 rozhodnutím č. 5/2021.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia na úradnej
tabuli mesta Skalica, okrem ustanovenia čl. 3, ktoré nadobúda účinnosť od 01.01.2022.
V Skalici, dňa 8.9.2021
Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

Príloha č. 1 Žiadosť o slávnostné prijatie pri príležitosti uvítania do života dieťaťa

Mesto Skalica
Matričný úrad
Námestie slobody 10
909 01 Skalica

Žiadosť
o slávnostné prijatie pri príležitosti uvítania do života dieťaťa
(v zmysle VZN mesta Skalica č. 6/2021 o poskytnutí jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa a
dosiahnutí životného jubilea)

Meno a priezvisko oboch rodičov alebo iného zákonného zástupcu dieťaťa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:
......................................................................................................................................................
Kontakt:
.....................................................................................................................................................
Žiadam o slávnostné prijatie pri príležitosti narodenia nášho dieťaťa:
Meno a priezvisko: ......................................................., narodeného ........................................
Meno a priezvisko: ......................................................., narodeného ........................................
.....................................................
.....................................................
podpisy rodičov

Poučenie: Pri odovzdaní žiadosti Vám bude oznámený termín konania slávnostného prijatia
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, svojim podpisom dávam slobodne a dobrovoľne súhlas mestu Skalica – Matričnému úradu
v Skalici so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v žiadosti o slávnostné prijatie pri
príležitosti uvítania do života dieťaťa.
..............................................................
podpis

...............................................................
podpis

