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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Mužla č. 4/2015 

 
o sociálnej starostlivosti o občanov s trvalým pobytom v obci Mužla 

 

 

Obec Mužla na základe ust. § 6 ods. 1) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov, vydáva Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015,  

ktorým sa upravujú pravidlá sociálnej starostlivosti o občanov s trvalým pobytom 

v obci Mužla, a zároveň fyzicky žijúcim na území obce. 

 

 

Čl. I. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Na základe pravidiel uvedených v tomto všeobecne záväznom nariadení (v ďalšom 

VZN) sa môže poskytnúť príspevok z rozpočtu obce bez právneho nároku 

žiadateľom, ktorí:  

a. sú prihlásení k trvalému pobytu v obci Mužla a zároveň fyzicky žijú na území 

obce, 

b. si plnia všetky záväzky a povinnosti voči obci, 

c. sa vzorne starajú o svoje resp. osvojené deti, 

d. vykonávajú činnosť neodporujúcu záujmom obce a jej obyvateľov, 

e. žijú usporiadaným životom, čo dáva záruku, že príspevok obce sa nezneužije. 

 

2. Príspevok obce sa zvyčajne poskytuje v peňažnej forme, v odôvodnených prípadoch 

sa môže poskytnúť aj v inej forme. 

3. Ak žiadateľ požiada v zmysle VZN o príspevok obce, môže ho získať. Avšak na 

príspevok právny nárok nemá. 

4. Príspevok obce schvaľuje starosta obce, na základe žiadosti žiadateľa, ku ktorej sa 

pripájajú potrebné prílohy a podklady. 

5. Položka určená na príspevky obce v zmysle tohto VZN musí byť zahrnutá do 

rozpočtu obce za bežný rok, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom. 

 

Čl. II. 

Príspevok obce pri narodení dieťaťa 

 

1. Jednorazový príspevok obce pri narodení dieťaťa sa môže poskytnúť formou 

založenia bankovej vkladnej knižky na meno dieťaťa alebo úrazového poistenia 

dieťaťa spojeného so šetrením vo výške 150,-€. 

2. Ak sa v prospech dieťaťa založí úrazové poistenie so šetrením, tak v prvom roku 

trvania zmluvy obec poskytne príspevok vymedzený v odstavci č. 1, ďalšie 

splátky v ďalších rokoch uhrádza rodič dieťaťa ročne alebo v mesačných 

splátkach. 

3. Zmluva o založení bankovej vkladnej knižky alebo zmluva o úrazovom poistení 

so šetrením je založená tak, aby rodič do dovŕšenia osemnásteho roka života 

dieťaťa nemohol disponovať s našetrenými finančnými prostriedkami. 
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Čl. III. 

Príspevok obce pre mládež 

 

1. Pre škôlkarov, ktorí navštevujú Materskú školu v Mužle sa môže poskytnúť 

príspevok obce na stravovanie do výšky 50 % stanovenej základnej stravnej 

jednotky. 

2. Príspevok obce sa môže poskytnúť žiadateľovi, ktorý vykonáva činnosť 

v prospech mládeži, s trvalým pobytom v obci Mužla a fyzicky žijúcej na území 

obce Mužla najmä organizovaním mimoškolských aktivít, záujmových krúžkov 

a jeho činnosť inak nie je odmeňovaná. V tomto prípade je možné príspevok obce 

poskytnúť na činnosť alebo ako odmenu za vykonanú aktivitu. 

3. Mládeži, žijúcej  na území obce Mužla, s trvalým pobytom v obci Mužla, je 

vytvorená možnosť poskytnutia príspevku obce z Fondu mládeže Jánosa 

Endrődyho v zmysle VZN č. 3/2015. 

 

 

Čl. IV. 

Príspevok obce pre dôchodcov 

 

Vecný dar v hodnote do 10,-€ sa môže poskytnúť občanom s trvalým pobytom v obci 

Mužla, a zároveň fyzicky žijúcim na území obce a ktorí v danom kalendárnom roku 

dovŕšia 70 rokov života, alebo viac. Tento dar sa zvyčajne poskytuje pri príležitosti 

Vianoc. 

 

Čl. V. 

Príspevok obce na pohreb 

 

Po smrti občana s trvalým pobytom v obci Mužla na požiadanie pozostalých, ktorí sú 

občanmi s trvalým pobytom v obci Mužla sa môže poskytnúť príspevok obce na 

uhradenie výdavkov spojených s pohrebom, formou návratnej bezúročnej pôžičky obce 

do výšky 200,-€. Návratnosť pôžičky je jeden rok, spláca sa pozostalými v pravidelných 

mesačných splátkach. O poskytnutí pôžičky sa uzatvorí dohoda. 

 

 

Čl. VI. 

Príspevok obce v ťažkých životných situáciách 

 

V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť jednorazový príspevok do výšky 100,-€ 

občanovi obce s trvalým pobytom v obci Mužla, ktorý fyzicky žije na území obce a ktorý 

sa ocitol v neočakávanej, mimoriadne ťažkej finančnej situácii. 

 

Čl. VII. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 
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1. Dňom schválenia toto VZN ruší právoplatnosť VZN č. 3/2008 o sociálnej 

starostlivosti a o stavebných stimuloch schválené obecným zastupiteľstvom v roku 

2008. 

2. Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonávajú: 

a) poverený zamestnanec obecného úradu, 

b) starosta obce, 

c) poslanci obecného zastupiteľstva, členovia komisie pre bývanie a..... 

d) hlavný kontrolór obce. 

 

3. Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva 

v zmysle ustanovení zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

4. Obecné zastupiteľstvo v Mužle sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 5/2015 pod 

číslom uznesenia:  

 

 

 

V Mužle dňa   24.06. 2015 

 

                                                                           Ing.Iván Farkas, v.r. 

                     starosta obce  

 

 

 

 

 Návrh VZN pred schválením bol vyvesený:    10.06. 2015 

                                                                    zvesený:    24.06. 2015 

                  VZN po schválení bol vyvesený:    25.06. 2015 

                                  zvesený :    10.07. 2015 

 

     Toto VZN nadobúda účinnosť od :   10.07. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


