VZN obce Kokošovce č. 33/2016 o podpore občanov pri
jubileách
Obec Kokošovce v súlade s ustanovením §11 zákona 369/90 Zz. O obecnom zriadení a jeho
novely zákona č.130/1991, zákona č. 481/1992 Zb., o znení zákona č. 544/1990 a pre
nadobudnutie účinnosti zákona SR č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov ustanovuje
VZN č. 33/2016 o podpore občanov pri jubileách a narodení dieťaťa
§1
Základné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky podpory občanom s trvalým pobytom
v obci Kokošovce k jubileám a narodení dieťaťa.
§2
Podmienky poskytnutia podpory
Rodičom s trvalým pobytom v obci Kokošovce pri narodení dieťaťa príspevok vo výške 100,EUR (formou nákupnej poukážky) za podmienok: Dieťa má v obci Kokošovce trvalý pobyt.
Rodičia majú v obci trvalý pobyt po dobu najmenej 6 mesiacov pred narodením dieťaťa. Nárok
na priznanie finančnej podpora na to isté dieťa vzniká iba raz, t.j. finančný príspevok sa
poskytne matke, ktorá dieťa porodila, alebo otcovi dieťaťa ak matka dieťaťa zomrela, alebo po
matke bolo vyhlásené pátranie, alebo ak dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe
právoplatného rozhodnutia súdu. Rodič dieťaťa nesmie mať finančný ani majetkový záväzok
voči obci, alebo jeho združeniu, či inej organizácii. Rodič si riadne plní povinnosti rodiča.
Občanovi obce s trvalým pobytom v obci Kokošovce pri životnom jubileu, ktorí dosiahnu vek
60 rokov, 70 rokov, 80 rokov, 90 rokov, 100 rokov, 110 rokov príspevkom 20,-EUR (formou
nákupnej poukážky). Občan obce nesmie mať finančný ani majetkový záväzok voči obci,
alebo jeho združeniu, či inej organizácií.
§3
Spôsob odovzdania podpory
Odovzdávanie finančnej podpory bude 1x ročne (na konci kalendárneho roka) pre každú
skupinu.
Kultúrno-športová komisia v spolupráci s riaditeľmi škôl zabezpečia priebeh a odovzdávanie
poukážok jubilantom. Obec poskytne 10,- EUR pre každého jubilanta na občerstvenie a malý
upomienkový predmet.

§4
Záverečné ustanovenia
Táto finančná podpora je jednorazová pomoc obce Kokošovce, ktorá sa poskytuje z rozpočtu
obce schváleného obecným zastupiteľstvom. Na poskytnutie tejto finančnej podpory nie je
právny nárok.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kokošovce č. 33/2016 o podpore občanov pri
jubileách bude vyvesené na úradnej tabuli obce Kokošovce.
Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Kokošovce bolo prerokované Obecným
zastupiteľstvom v Kokošovciach dňa 25.11.2016, a schválené uznesením OcZ č. 61
Na úradnej tabuli obce Kokošovce bolo vyvesené dňa 11.11.2016
Z úradnej tabuli obce Kokošovce bude zvesené dňa 30.12.2016 a účinnosť nadobúda dňom
1.1.2017.

V Kokošovciach dňa 29.11.2016

Ing, Vincent Ivanecký v.r.
starosta obce

