Všeobecne záväzne nariadenie č. 2/2008
o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa a o poskytovaní stravy
dôchodcom v obci Novoť

1.
2.
3.
4.

Čl. 1
Príspevok na stravu
Obec prispeje občanovi, ktorý poberá starobný alebo invalidný dôchodok príspevok na
stravovanie vo výške 0,66 €, na jedno teplé jedlo denne z miestnych stravovacích zariadení.
Na príspevok má nárok samostane bývajúci občan, prípadne manželská dvojica, ktorých
príjem nepresahuje 1,2 násobku životného minima.
Príspevok sa priznáva na základe písomne podanej žiadosti, po preskúmaní sociálnou
komisiou a po schválení starostom obce.
Príspevok bude vyplacaný mesačne z pokladne Obecného úradu po predložení dokladov
stravovacieho zariadenia na meno žiadateľa, z ktorej bude zrejmý počet stravovacích dní.

Čl. 2
Príspevok pri narodení dieťaťa
1. Obec poskytne príspevok pri narodení dieťaťa:
a) vo výške 70 € na jedno dieťa
b) Žiadosť podáva matka dieťaťa s rodným listom do 3 mesiace po narodení dieťaťa
c) Príspevok sa vypláca v hotovosti z pokladne Obecného úradu
Čl. 3
Príspevok študentom a talentovaným deťom
1. Príspevok na mimoriadne výdavky študentom stredných a vysokých škôl sa vypláca
študentom z neúplných a viacdetných rodín s nižšími príjmami, na základe podanej žiadosti.
K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy a odôvodnenie príspevku. Výška
príspevku je 70 €.
2. Príspevok na mimoriadne výdavky talentovaným deťom zo sociálne slabších rodín sa
vyplatí po predložení a zdôvodnení žiadosti vo výške 70 €.
Príspevky sa priznávajú po preskúmaní žiadosti sociálnou komisiou a schválení starostom obce.
Čl. 4
Príspevok pre občanov nad 70 rokov
Príspevok sa poskytuje občanom, ktorí v danom kalendárnom roku dosiahli alebo dosiahnu vek
70 rokov, vo výške 16,6 € na osobu, pri príležitosti spoločného stretnutia ako prejav úcty k starším.
Príspevok sa poskytne formou občerstvenia, na spoločenskom podujatí a poukážky do predajní
COOP Jednota.
Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené uznesenín obecného zastupiteľstva v Novoti číslo 8/2008, zo dňa 29. 2.
2008, účinné od 29. februára 2008.
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