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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYT ČA 

č. 11 /2017 zo 14.12.2017, 

                         
o obrade uvítania do života a finančnej podpore pre narodené dieťa 

                    
 

Mestské zastupiteľstvo v Bytči v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa dňa 14.12.2017 uznieslo na tomto  

všeobecne záväznom nariadení :            

                                                  
Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky organizovania 
obradu uvítania detí do života (ďalej len „obrad“) a podmienky pre poskytnutie finančnej podpory 
pre narodené dieťa (ďalej len „finančná podpora“). 
 
 

Článok 2 
Obrad uvítania do života 

 
1. Mesto Bytča organizuje pre narodené deti, nových občanov Mesta Bytča občiansky obrad 

uvítania do života. 
 
2. Obrad uvítania detí do života sa organizuje príležitostne tak, aby sa ho mohol zúčastniť 

primeraný počet narodených detí. 
 
3. Konanie obradu organizačne zabezpečuje mestský úrad. Na obrade sa zúčastňuje primátor 

mesta spolu s poslanci MZ v Bytči. 
 
4. Mestský úrad písomne pozýva rodičov narodených detí alebo osobu, ktorej bolo dieťa 

zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a narodené dieťa na obrad uvítania do života. 
 
5. Účasť rodičov alebo osoby, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti 

a narodeného dieťaťa na obrade nie je ich povinnosťou.  
 
 

Článok 3 
Podmienky na poskytovanie finančnej podpory 

 
1. Finančná podpora je jednorazový príspevok Mesta Bytča ako sociálna výpomoc na úhradu 

nákladov spojených so starostlivosťou o narodené dieťa. 
 

2. Oprávnenou osobou pre poskytnutie finančnej podpory je  každé narodené dieťa, ak 
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a) má trvalý pobyt1 na území Mesta Bytča a 
 

b) matka dieťaťa mala trvalý pobyt2 na území Mesta Bytča po dobu najmenej jedného roka 
pred dňom narodenia dieťaťa.  

 
3. Príjemcom finančnej podpory je 

  
a) matka narodeného dieťaťa alebo 

 
b) osoba, ktorej bolo dieťa zverené do náhradnej osobnej starostlivosti3 

 
4. Výška finančnej podpory je 100 eur. 

 
                                          

Článok 4 
Poskytnutie finančnej podpory 

 
1. Finančná podpora sa vypláca príjemcovi v hotovosti pri účasti na obrade. 

 
2. Ak sa príjemca finančnej podpory a oprávnená osoba nezúčastní na obrade, bez ohľadu na 

dôvod neúčasti, finančná podpora im bude vyplatená v hotovosti v pokladni mestského úradu 
v Bytči, na základe neformálnej žiadosti príjemcu finančnej podpory. 

 
3. Príjemca podpory sa môže uchádzať o vyplatenie finančnej podpory najneskôr v lehote 

šiestich mesiacov odo dňa konania obradu, na ktorý boli spolu s oprávnenou osobou pozvaní, 
inak mu toto právo zaniká. 

 
4. Na poskytnutie finančnej podpory nemá príjemca finančnej podpory právny nárok. 

 
5. Ak matka dieťaťa v čase narodenia dieťaťa už je matkou, finančný príspevok sa jej 

neposkytne, ak súd už skôr právoplatne rozhodol o výchovnom opatrení alebo niektorej 
z foriem náhradnej starostlivosti4 vo vzťahu k jej inému dieťaťu.     

 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na 

úradnej tabuli Mesta Bytča a na internetovej stránke Mesta Bytča dňa 29. novembra 2017.  
 
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť 1.januára 2018  
 
 
                                                                                           Bc. Miroslav Minárčik 
                                                                                                 primátor mesta   

                                                             
1
 § 3 ods. 4 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

2
 § 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR 

3
 § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 

4
 § 44 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine 


