
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
OBCE SÚĽOV-HRADNÁ  

O POSKYTOVANÍ  FINANČNÉHO PRÍSPEVKU V SOCIÁLNEJ OBLASTI OSOBITNÝM 
SKUPINÁM OBYVATEĽOV OBCE SÚĽOV - HRADNÁ 

 
Obecné zastupiteľstvo obce Súľov-Hradná vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia §7 ods. 1 písm. i) 
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní finančných 
príspevkov v sociálnej oblasti  

 
č. 1/2023 

 
 
 

Zverejnené pred schválením k pripomienkovaniu: 16.01.2023 
 
Schválené OZ Súľov-Hradná dňa: 15.02.2023 uznesením č.01/2023 
 
Zverejnené po schválení dňa: 16.02.2023 
 
Účinnosť nadobúda dňa : 03.03.2023 

 
 
 
 
Celé VZN č. 01/2023 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Súľove, Súľov – Hradná č. 65 a na  
www.sulov-hradna.sk. 
 



 Čl. l  
Úvodné ustanovenia  

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) obce Súľov-Hradná upravuje postup 
o podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov v sociálnej oblasti osobitným skupinám 
obyvateľov obce Súľov - Hradná v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov  
v rozpočte obce Súľov - Hradná na príslušný rozpočtový rok.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Súľove - Hradnej na svojom zasadnutí dňa 15.02.2023 uznesením č. 
č.1/2023 splnomocnilo starostu obce Súľov - Hradná na poskytovanie finančných príspevkov 
v sociálnej oblasti osobitým skupinám obyvateľov podľa tohto  VZN.  

 
Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia  
1. Predmetom úpravy podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia je poskytovanie finančného 

príspevku rodičom: 
a) pri narodení dieťaťa, 
b) pri prvom nástupe dieťaťa do ZŠ, príp. ŠZŠ, 
c) pri zvýšených nákladoch určených na osobnostný rozvoj maloletého (návšteva ZUŠ,  
           JŠ, CVČ  a športových klubov). 

2. Finančný príspevok podľa ods. 1 sa poskytuje výlučne za splnenia podmienok ustanovených týmto 
VZN.  

3. Sociálna výpomoc vo forme príspevkov je dobrovoľnou výpomocou zo strany obce, na ktorú nie 
je právny nárok.  

 
Čl. 3 

Finančný príspevok pri narodení dieťaťa  
 

1. Finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje ako sociálna výpomoc pri výkone 
rodičovských práv rodičom dieťaťa žijúcim v manželstve, matkám žijúcim v partnerskom vzťahu 
bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám alebo otcom.  

2. Finančný  príspevok pri narodení dieťaťa patrí za splnenia podmienok:  
a) narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní,  
b) trvalý pobyt dieťaťa na území obce viac ako 28 dní odo dňa narodenia. V prípade, ak je dieťa 

narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území obce Súľov - Hradná,  
o priznaní a udelení príspevku rozhodne starosta obce na základe individuálnej žiadosti 
matky po preskúmaní žiadosti starostom obce,  

c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo 
dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, 

d) oprávnená osoba na prijatie príspevku udelí obci Súľov - Hradná súhlas so spracovaním 
osobných údajov na účely vykonania administratívneho postupu vo veci preverenia splnenia 
podmienok pre poskytnutie príspevku,  

e) oprávnená osoba na poskytnutie príspevku v zmysle odseku 1 je zapísaná ako rodič dieťaťa 
v rodnom liste dieťaťa,  

f) oprávnená osoba, ktorej bolo dieťa do 90 dní odo dňa narodenia zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a následne bolo osvojené, môže o tento 
príspevok požiadať najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.  

  3.  V prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, matka žijúca v partnerskom vzťahu  
         bez uzatvorenia manželstva, matka alebo jej partner ako otec dieťaťa alebo ovdovelá  
         matka alebo otec, majú finančný záväzok voči obci Súľov – Hradná, bude          
         finančný príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú  
         vyhotovené pokladničné doklady v pokladni obecného úradu.  
  4. Postup pri poskytnutí finančného príspevku:   



a) oprávnená osoba udelí obci Súľov - Hradná vyplnený súhlas so spracovaním osobných 
údajov za účelom poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na 
predpísanom tlačive obecného úradu, 

b) v prípade dieťaťa narodeného mimo územia obce Súľov - Hradná na území SR si obec 
overuje potrebné informácie elektronicky prostredníctvom agendových systémov na 
príslušné zdrojové registre, 

c) v prípade osvojeného dieťaťa oprávnená osoba k žiadosti prikladá právoplatné 
rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti do 28 dní odo dňa 
narodenia, 

d) na základe poskytnutých súhlasov na spracovanie osobných údajov pracovníčka matriky 
a registra obyvateľstva  vyhotoví zoznam údajov o narodeniach detí spravidla za 
príslušný kalendárny mesiac, najneskôr do 5. dňa nasledujúceho mesiaca po splnení 
podmienok na pridelenie jednorazového príspevku,  

e) pracovníčka matriky a registra obyvateľov  bezodkladne poskytne vyhotovený zoznam 
starostovi obce, ktorý preverí a posúdi splnenie ďalších podmienok pre poskytnutie 
príspevku oprávneným príjemcom v zmysle tohto VZN.  

5. Finančný príspevok na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na 
každé   dieťa.  

6. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 100,-EUR. 
  

Čl.  4 
Finančný príspevok rodičom pri prvom nástupe dieťaťa  
do Základnej školy, prípadne Špeciálnej základnej školy 

 
1. Finančný príspevok rodičom (oprávnená osoba) pri prvom nástupe dieťaťa do 1. ročníka Základnej 

školy, prípadne do prípravného alebo 1. ročníka Špeciálnej základnej školy sa poskytuje ako 
sociálna výpomoc na pokrytie výdavkov súvisiacich  so zabezpečením nevyhnutných potrieb 
dieťaťa s trvalým pobytom na území obce Súľov-Hradná pri nástupe na povinnú školskú dochádzku. 
Za nevyhnutné potreby dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku sa považujú 
najmä  školská taška, zošity, písacie potreby, učebnice, nevyhnutné individuálne školské  pomôcky, 
ktoré priamo súvisia so vzdelávaním dieťaťa. 

2. Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti o finančný príspevok pri prvom nástupe 
dieťaťa do 1. ročníka Základnej školy, prípadne do prípravného alebo 1. ročníka Špeciálnej 
základnej školy kópiu Rozhodnutia o prijatí do školy. 

3. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie finančného príspevku v období od 2. septembra do 
15. novembra príslušného kalendárneho roka, kedy dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku. 

4. V prípade, ak zákonní zástupcovia dieťaťa majú finančný záväzok voči obci Súľov – Hradná, bude 
finančný príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené 
pokladničné doklady v pokladni obecného úradu. 

5. Finančný príspevok na to isté dieťa patrí iba raz. 
6. Výška finančného príspevku pri prvom nástupe dieťaťa do školy je 25,-EUR.  
 
 

Čl. 5 
Príspevok pri zvýšených nákladoch určených na osobnostný rozvoj maloletého (návšteva 

Základnej umeleckej školy, jazykovej školy, Centra voľného času  a športových klubov, ďalej 
len „ZUŠ, JŠ, CVČ a ŠK“) 

 
1. Finančný príspevok rodičom (oprávnená osoba) pri zvýšených nákladoch určených na osobnostný 

rozvoj maloletého (návšteva ZUŠ, JŠ,CVČ a ŠK) sa poskytuje ako sociálna výpomoc na pokrytie 



výdavkov súvisiacich  so zabezpečením záujmovo umeleckého, jazykového  alebo športového 
rozvoja maloletého dieťaťa vo veku od 5 do 14 rokov s trvalým pobytom na území obce Súľov-
Hradná.  

2. Oprávnená osoba (rodič) je povinná priložiť k písomnej žiadosti o finančný príspevok potvrdenie 
o zaplatení poplatku s uvedením mena a priezviska dieťaťa, ktoré navštevuje ZUŠ, JŠ, CVČ, ŠK.  

3. Oprávnená osoba (rodič) môže požiadať o poskytnutie príspevku v období od 2. septembra do 15. 
novembra príslušného kalendárneho roku. Výška poskytnutých finančných príspevkov spolu  
v kalendárnom roku nemôže presiahnuť 40,-€. 

4. V prípade, ak zákonní zástupcovia dieťaťa majú finančný záväzok voči obci Súľov – Hradná, bude 
finančný príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú vyhotovené 
pokladničné doklady v pokladni obecného úradu. 

5. O finančný príspevok pri zvýšených nákladoch určených na osobnostný rozvoj maloletého dieťaťa 
môže oprávnená osoba žiadať iba v prípade, ak dieťa nenavštevuje voľnočasové aktivity na území 
obce Súľov-Hradná  a obec na tento účel neposkytla dotáciu na dieťa.  

6. Finančný príspevok možno poskytnúť len na dieťa, ktoré v príslušnom kalendárnom roku dosiahne 
vek 5 rokov a najviac 14 rokov. 

7. Výška finančného príspevku pri zvýšených nákladoch určených na osobnostný rozvoj maloletého 
dieťaťa je najviac 40,- EUR v kalendárnom roku.   
 

Čl. 6 
Poukazovanie finančných príspevkov oprávneným osobám 

 
1. Poskytovanie finančných príspevkov podľa tohto VZN sa vzťahuje výlučne na príjemcov, ktorí 

splnili podmienky na poskytnutie finančného príspevku počnúc dňom nadobudnutia účinnosti 
tohto VZN.  

2.     Ak oprávnený príjemca spĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku:  
a)  starosta obce poverí ekonómku obce, aby zabezpečila poukázanie príspevku na bankový 
účet určený oprávneným príjemcom alebo vyplatenie finančného príspevku v pokladni 
obecného úradu - v závislosti od zvolenej formy vyplatenia príspevku oprávneným príjemcom,  
b)  starosta obce zabezpečí vykonanie úkonov k započítaniu finančného príspevku proti 
hodnote záväzku v príslušnej výške, ak oprávnené osoby  majú finančný záväzok voči obci Súľov 
- Hradná.   

 
           
 
         Ing. Jaroslav Bušfy 

   starosta obce  


