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Všeobecne záväzné nariadenie 

mestskej časti Bratislava - Karlova Ves   
 

 

číslo 2/2020 

zo dňa 30.06.2020 

 

 

ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Karlova Ves 
č. 8/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku 
pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018. 

 
 

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, podľa § 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: 

 
 

Článok I 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves č. 8/2015 zo dňa 15. 
decembra 2015 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v znení všeobecne záväzného nariadenia 
č. 3/2018 zo dňa 25.9.2018 sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 3 ods.2 sa písm. a) nahrádza nasledovným znením: 

„a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti;“. 

 

2. V § 3 ods. 2 sa písm. b) nahrádza nasledovným znením: 

„b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti;“. 

 

3. V § 3 ods. 2 sa písm. c) nahrádza nasledovným znením: 

„c) osoba s trvalým pobytom v mestskej časti, 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. 
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4. § 3 sa dopĺňa o odsek 5 nasledovne: 

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

 
 
 

Článok II 

        

  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2020. 
 
 
         
 
 
 

                            Dana Čahojová, v. r. 
                       starostka 

 

 


