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Beluša, 01. december 2021
Jednorazový príspevok na dieťa narodené v Beluši sa od roku 2022 zvyšuje na 100 €

Každý rodič potvrdí, že výdavky
spojené so starostlivosťou o malé dieťa
výrazne zaťažia rodinný rozpočet. Aj obec
Beluša chce pomôcť svojim najmenším
občanom
a ich rodičom, a preto bolo
predmetom nového všeobecne záväzného
nariadenia (VZN) č. 7/2021 o poskytovaní
jednorazovej
finančnej
pomoci
a
jednorazového finančného príspevku pri
narodení dieťaťa
práve zvýšenie tohto
príspevku.
Výška príspevku bola od roku 2015 na úrovni 50 € na dieťa. „Od januára 2022 budú
rodičia detí narodených v roku 2022 dostávať 100 eurový jednorazový finančný príspevok, a
to za splnenia podmienok v danom VZN, pričom dieťa musí mať trvalý pobyt v obci Beluša.
Príspevok sa vypláca v polročných intervaloch, v čase, kedy obec organizuje slávnostné
uvítanie detí do života obce starostom obce. Táto udalosť sa koná spravidla vo februári
a v septembri daného roka,“ informuje Mgr. Patrik Štrbák, prednosta Obecného úradu
Beluša.
VZN č.7/2021 okrem jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa určuje aj výšky
ďalších finančných jednorazových pomocí. Tie sa občanom poskytujú na základe žiadosti o
poskytnutie pomoci, ktorá je prístupná na webovom sídle obce, v časti Pre občanovhttps://www.belusa.sk/pre-obcanov-2/tlaciva-formulare-a-spravne-poplatky/ostatne/.
Podané žiadosti individuálne posudzuje Komisia sociálno-zdravotná, školsko-kultúrna,
športu, mládeže a bytová. Jednorazová finančná pomoc sa poskytuje občanom v hmotnej
núdzi, a to rodinám s nezaopatrenými deťmi, starobným a invalidným dôchodcom (ich príjem
je menší ako 1,5 násobok životného minima), občanom s osobitnou starostlivosťou alebo sú to
účelovo určené dávky (napr. pri náhlom úmrtí člena rodiny, na osirelé nezaopatrené deti, pri
krádeži, živelnej pohrome, havárii či pri prírodnej katastrofe).
Obec môže (na základe písomného zdôvodnenia žiadateľa) podporiť aj záujmovú
činnosť dieťaťa, výnimočne talentované dieťa, dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím.
Pre viac informácií kontaktujte:
Mgr. Jana Huliačková, sekretariát starostu a prednostu, telefón: +421 42 2853 519, mobil: 0903 896
641 email: sekretariat@belusa.sk
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VZN č.7/2021 bolo schválené 29. novembra 2021 a je účinné od 01.01.2022.
Kompletné znenie všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2021 o poskytovaní
jednorazovej finančnej pomoci a jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa
nájdete
na
webovom
sídle
obce,
časť
Samosprávahttps://www.belusa.sk/samosprava/vseobecne-zavazne-nariadenia/vzn-obce-belusa-c7-2021o-poskytovani-jednorazovej-financnej-pomoci-a-jednorazoveho-financneho-prispevku-prinarodeni-2542.html?kshow=8
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