
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce  Čeľadice  č. 01/2021 o poskytovaní  finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Čeľadice na základe § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom 

nariadení (ďalej len  „nariadenie“) o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa občanom 

obce. 

Čl.1 

Základné ustanovenia 

1. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodičom dieťaťa,  ktorým sa za obdobie 

kalendárneho roka narodilo jedno alebo viac detí, ktoré dovŕšili najmenej 28 dní života. 

2. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje rodičom dieťaťa, ktoré bolo narodené skôr, 

ale bolo nahlásené do evidencie obyvateľstva Ministerstvom vnútra – osobitná matrika 

za obdobie kalendárneho roka. V prechodnom období aj mesiace 11-12. 

3. Príspevok je jednorazová, účelová sociálna dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej 

osobe uvedenej v čl. 2, na pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením 

nevyhnutných potrieb dieťaťa. Príspevok je nenárokovateľná  finančná podpora. 

 

Čl.2 

Oprávnená osoba 

1. Oprávnená osoba  - na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa tohto 

nariadenia je : 

a) matka dieťaťa, 

b) otec dieťaťa, keď matka dieťaťa zomrela, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca 

na základe právoplatného rozhodnutia  súdu,  ak príplatok predtým nebol vyplatený, 

c) iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia 

príslušného orgánu, ak príspevok nebol vyplatený. 

 

 

Čl.3 

Nárok na príspevok 

1. Podmienky nároku na príspevok sú : 

a) narodenie dieťaťa, alebo nahlásenie dieťaťa do evidencie obyvateľstva obce MV SR 

– osobitná matrika za obdobie kalendárneho roka, 

b) dieťa dovŕšilo najmenej 28 dní života 

c) oprávnená osoba a narodené dieťa majú v obci trvalý pobyt, 

d) trvalá starostlivosť o dieťa, keď obec nemá oprávnené podozrenie zo zanedbania 

starostlivosti o dieťa oprávnenou osobou 

 



2. Nárok na príspevok nevzniká oprávnenej osobe vtedy, ak: 

a) dieťa po narodení zomrelo alebo sa narodilo mŕtve 

b) matka dala privolenie na osvojenie dieťaťa  pred vyplatením príspevku. 

 

Čl.4 

Výška príspevku 

 

1. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 50,- € 

2. Uvedená výška sa rovnako vzťahuje aj na každé ďalšie narodené dieťa v uvedenom 

období 

Čl.5 

Výplata príspevku 

1.  Obec rozhodne o spôsobe a termíne výplaty príspevku. 

      2.    Finančné prostriedky, určené na výplatu príspevku pri narodení dieťaťa sú účelovo        

rozpočtované v rámci rozpočtu obce. 

 

Čl.6 

Záverečné ustanovenia 

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

splnili podmienky na poskytovanie  príspevku počnúc dňom  nadobudnutia účinnosti 

tohto VZN 

2. Na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto  VZN  sa nevzťahujú všeobecné 

predpisy o správnom konaní.  

3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 nadobúda účinnosť dňom  1.8.2021 . 

 

 

VZN  schválené  OZ  dňa 28.6.2021 uznesením č.12/5.    

 

 

                                                                                                                      Ing. Anton Laca 

                                                                                                                        starosta obce 

 

 

 


