
 
 

 
Všeobecne  záväzné  nariadenie 

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

č.      8/2015  
zo dňa 15.12.2015  

 

 

 
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa   

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4     
písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislavy, podľa § 1 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení: 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj “nariadenie“) upravuje postup a podmienky 
poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej 
časti Bratislava-Karlova Ves (ďalej len “mestská časť“). 

 
 

Všeobecné ustanovenia 
         

§ 2  
Príspevok pri narodení dieťaťa 

 
 
1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa (ďalej aj “príspevok“) , ktorý sa vypláca 

oprávnenej osobe na základe žiadosti a pri splnení podmienok pre poskytnutie príspevku, 
poskytne mestská časť za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv 
a povinností. 

 

2. Príspevok má charakter nenávratnej finančnej pomoci. Na jeho poskytnutie nie je právny 
nárok.   

 
3. Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, 

mestská časť príspevok poskytne na každé dieťa. 
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§ 3 
Podmienky poskytnutia príspevku 

 
1. Oprávnenou osobou podľa tohto nariadenia je: 

a) občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v mestskej časti alebo 
b) cudzinec s trvalým pobytom na  neobmedzený čas v mestskej časti. 
 

2. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku v zmysle tohto nariadenia je: 
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti najmenej jeden rok pred 

narodením dieťaťa; 

b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti najmenej jeden rok pred narodením 
dieťaťa v prípade, ak matka, ktorá dieťa porodila nemala trvalý pobyt v mestskej časti 
najmenej jeden rok pred narodením dieťaťa, 

c) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti najmenej jeden rok pred narodením 
dieťaťa v prípade, ak: 

1. matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo 
2. dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, 

d) osoba s trvalým pobytom v mestskej časti najmenej jeden rok pred podaním žiadosti        
o príspevok, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na 
základe právoplatného rozsudku súdu alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení 
zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. 

 
3. Žiadosť môže podať: 

a) oprávnená osoba uvedená v ods. 2 písm. a) a písm. b) bod 1 najneskôr do 6 mesiacov odo 
dňa narodenia dieťaťa, 

b) oprávnená osoba uvedená v ods. 2 písm. b) bod 2 a písm. c) najneskôr do 12 mesiacov odo 
dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa do 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,  

       Ak žiadosť nie je podaná v týchto lehotách, nárok na príspevok zaniká. 
 
4. Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe za podmienky, že tá 

nemá záväzky po splatnosti voči mestskej časti. 
 

5. Mestská časť poskytne príspevok oprávnenej osobe na dieťa, ktoré má trvalý pobyt v mestskej 
časti.  

 
§ 4 

Žiadosť o príspevok a poskytnutie príspevku 
 

1. Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe na základe písomnej 
žiadosti, ktorej vzor tvorí prílohu tohto nariadenia. Písomná žiadosť sa podáva osobne alebo 
poštou na adresu sídla Miestneho úradu mestskej časti  (ďalej len „miestny úrad“). K žiadosti 
je potrebné doložiť rodný list dieťaťa vydaný Slovenskou republikou. Ak sa dieťa narodilo 
mimo územia SR a v čase podania žiadosti o poskytnutie príspevku dieťa nemá vydaný rodný 
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list podľa § 23 zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, 
oprávnená osoba priloží k písomnej žiadosti o príspevok úradný preklad rodného listu dieťaťa 
vydaného v cudzine alebo iného dokladu o narodení dieťaťa oprávnenej osobe. 
 

2. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 
 
3. Oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky na poskytnutie príspevku a predložila žiadosť 

s príslušnými dokumentmi, mestská časť poskytne príspevok  na bankový účet alebo vo forme 
platobného poukazu, na základe ktorého bude príspevok vyplatený v hotovosti. Príspevok sa 
nevypláca do cudziny. 

 
4. Ak žiadosť o poskytnutie príspevku nie je úplná alebo ak nie sú k žiadosti priložené 

potvrdenia a doklady, miestny úrad vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o 
príspevok do 10 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované 
doklady a potvrdenia, žiadosť o tento príspevok bude zamietnutá, pričom žiadateľ nie je 
oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie príspevku. 

 
5. Oprávnenej osobe, ktorá si neprevzala príspevok, miestny úrad doručí  výzvu na prevzatie príspevku. 

Ak v lehote odo dňa doručenia výzvy oprávnená osoba, alebo osoba oprávnenou osobou 
splnomocnená, neprevezme príspevok, mestská časť  po tejto lehote oprávnenej osobe tento príspevok 
nevyplatí a oprávnená osoba stráca možnosť požiadať o jeho výplatu opätovne. 

 
6. Výška príspevku na jedno dieťa je 90,- eur. 

 
 

§ 5 
Zrušovacie a záverečné ustanovenia 

 
1. Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 3/2013 

z 24.9.213 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 
4/2014 z 23.9.2014. 

 
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 
        Dana Čahojová, v. r. 
                           starostka  
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  Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2015 MČ Bratislava - Karlova Ves bolo 
 
   na úradnú tabuľu vyvesené:      16.12.2015 
 
   z úradnej tabule zvesené:                    2015 
 
                                                                                    Ing. Gabriel Kosnáč 
                                                                         vedúci organizačného oddelenia  
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Príloha   k VZN č. 8/2015  MČ Bratislava-Karlova Ves 

MESTSKÁ ČASŤ B RATI SLAVA - KARL OVA VES 

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 
Žiadosť  

o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
 
Údaje o žiadateľovi 
1. Meno a priezvisko ......................................................................................................... 

 
2. Dátum narodenia ......................................................................................................... 
 
3. Trvalý pobyt ......................................................................................................... 

 

4. Vzťah k dieťaťu ......................................................................................................... 
 
Kontaktné údaje:   tel: ................................... e-mail: ................................................................. 

 
žiada  

o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
 

Údaje o dieťati 
1. Meno a priezvisko ........................................................................................................ 

 
2. Dátum narodenia ........................................................................................................ 
 
3. Trvalý pobyt ........................................................................................................ 

 

Čestné prehlásenie: 
1. Prehlasujem, že voči mestskej časti nemám žiadne záväzky po splatnosti alebo iné dlhy. 
2. Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého 

čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 zákona č. 
71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

Spôsob výplaty príspevku:   

  v hotovosti                     prevodom na účet č. (IBAN): ......................................................  
 
V Bratislave, dňa ....................................  
    ......................................... 
   podpis žiadateľa 
Príloha: kópia rodného listu dieťaťa alebo úradný preklad rodného listu dieťaťa vydaného v  

cudzine 
 ďalšie doklady (úmrtný list matky dieťaťa alebo doklad, že po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie; 

právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti otca dieťaťa; právoplatné 
rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov) 

 
Svojim podpisom týmto mestskej časti Bratislava- Karlova Ves dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a 
použitím, v rozsahu uvedených vo formulári za účelom poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa, a to všetko v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 


