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1.      Návrh uznesenia  

 
  Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

schvaľuje 

 
 

všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o poskytnutí 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                  Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 

 
          Miestna rada MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 
 

 

 
 

MZ MČ Bratislava-Rača schváliť:  

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. ..../2020 o poskytnutí 

finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
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3. Dôvodová správa 

 

 

 
Návrh VZN č. .../2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa sa predkladá na rokovanie z dôvodu podnetu Komisie sociálnej a bytovej na 

úpravu kritérií pre vyplácanie príspevku a vytvorenie univerzálneho mechanizmu na jeho 

vyplácanie. Príspevok bol do roku 2020 vyplácaný občanom v hotovosti na podujatí Uvítanie 

detí do ţivota, ktoré sa konalo trikrát do roka. 

 

 Vyhlásenie mimoriadneho stavu v mesiaci marec 2020 prinieslo potrebu navrhnutia 

nového spôsobu administrácie tohto príspevku, ktorý umoţní vyhovieť jeho vyplatením 

občanom aj v prípade tejto mimoriadnej situácie, v ktorej nie je moţná organizácia 

hromadných podujatí. Nový spôsob administrácie vytvorí predpoklady aj pre elektronizáciu 

štátnej správy. 

Materiál sa predkladá v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11, ods. 4 písm. g) Zákona 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 

 

Mestská časť Bratislava-Rača prostredníctvom oddelenia pre sociálne veci vedie 

presnú evidenciu ţiadateľov o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa. Tento finančný 

príspevok si môţe rodič dieťaťa uplatniť do jedného roku veku dieťaťa. Pre zohľadnenie 

princípu rovnakého zaobchádzania si príspevok môţe uplatniť aj osoba, ktorá prevzala dieťa                               

do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

 

Týmto nariadením Mestská časť Bratislava-Rača upravuje oprávnenosť nároku, postup 

podávania ţiadostí o jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa, postup pri 

prehodnocovaní nároku na príspevok, podmienky uplatňovania si príspevku. Materiál je 

vytvorený tak, aby transparentne reflektoval dobrú prax našej mestskej časti a iných obcí. 

Súčasťou ţiadosti v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov je tlačivo „Súhlas so spracovaním osobných údajov“. 
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4.    Materiál 
 

 

 

 

NÁVRH 

V š e o b e c n e  z á v ä z n é  n a r i a d e n i e  
mestskej časti Bratislava-Rača  

č. .../2020 

z 29. septembra 2020 

o  poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača 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 č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, 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 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje postup a podmienky 

poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa obyvateľom mestskej 

časti Bratislava-Rača (ďalej len „mestská časť“). 

 

Článok 2 

Účel poskytnutia jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 

1) Účelom poskytovania jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa (ďalej len 

„príspevok“) v mestskej časti je pomôcť občanovi hmotnou podporou a pomocou pri 

výkone rodičovských práv a povinností. Príspevok sa vypláca oprávnenej osobe podľa čl. 

3 ods. 1) a 2) tohto nariadenia na základe ţiadosti a pri splnení podmienok na poskytnutie 

príspevku podľa čl. 3 tohto nariadenia.  

 

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

nárok.  

 

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

mestská časť príspevok poskytne na kaţdé dieťa. 
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4) Príspevok sa poskytuje rodičom dieťaťa, ktorým sa za obdobie kalendárneho roka 

narodilo jedno alebo viac detí, ktoré dovŕšili aspoň 28 dní ţivota. 

 

 

Článok 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 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, 

b) otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela alebo bola vyhlásená za nezvestnú alebo dieťa 

bolo zverené do starostlivosti otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak 

príspevok pri narodení dieťaťa nebol predtým vyplatený a  má trvalý pobyt v mestskej 

časti, 

c) osoba s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo 

príslušného orgánu podľa osobitného zákona.
1
)  

 

3) Ţiadosť o poskytnutie príspevku (ďalej len „ţiadosť“)  podá oprávnená osoba uvedená 

v čl. 3 ods. 2 písm. a) a b) tohto nariadenia najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia 

dieťaťa, inak bude ţiadosť zamietnutá. Oprávnená osoba uvedená v čl. 3 ods. 2 písm. c) 

tohto nariadenia  podá ţiadosť najneskôr do 12 mesiacov od vydania právoplatného 

rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, 

inak bude ţiadosť zamietnutá.  

 

4) V prípade, ak existuje viac oprávnených osôb podľa predchádzajúceho odseku, príspevok 

po zohľadnení odseku 2 tohto nariadenia patrí iba jednej z nich. 

 

Článok 4 

Žiadosť o príspevok a konanie o poskytnutí príspevku 

 

1) Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním ţiadosti. Ţiadosť je k 

dispozícii v tlačenej podobe na prvom kontakte mestskej časti a na oddelení pre sociálne 

veci Miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „miestny úrad“) a súčasne je zverejnená na 

webovom sídle mestskej časti. 

 

2) Písomná ţiadosť sa podáva osobne alebo poštou na adresu mestskej časti. 

 

3) K písomnej ţiadosti je potrebné doloţiť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa vydaný 

Slovenskou republikou. Ak sa dieťa narodilo mimo územia SR je potrebné doloţiť 

k nahliadnutiu rodný list, ktorý vystavila osobitná matrika Ministerstva vnútra SR. Ak sa 

príspevok vypláca na základe  čl. 3, ods. 2 písm. b) je potrebné doloţiť aj úmrtný list 

matky alebo doklad o tom, ţe po matke bolo vyhlásené pátranie alebo právoplatné 

rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti otca. Ak sa príspevok 

vypláca na základe čl. 3, ods. 2 písm. c) je potrebné doloţiť právoplatné rozhodnutie súdu 

                                                 
1) Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Súčasťou ţiadosti 

je súhlas so spracovaním osobných údajov v prílohe č. 1 ţiadosti. Za zhodu údajov 

v ţiadosti a v rodnom liste dieťaťa, prípadne v ďalších dokumentoch ak je oprávnenou 

osobou otec dieťaťa, alebo iná osoba, zodpovedá poverený zamestnanec mestskej časti, 

ich zhodu vyznačí a potvrdí svojím podpisom v prílohe č. 2 ţiadosti. Mestská časť si 

vyhradzuje právo vyţadovať od oprávnenej osoby akékoľvek iné potvrdenia potrebné na 

preukázanie skutočností tvrdených v ţiadosti, ktoré ţiadateľ má povinnosť predloţiť. 

Mestská časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca je oprávnená ich 

poţadovať.  

 

4) Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. 

 

5) Oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky na poskytnutie príspevku a predloţila ţiadosť 

s príslušnými dokumentami, mestská časť poskytne príspevok bezhotovostne bankovým 

prevodom na účet uvedený oprávnenou osobou v ţiadosti, prípadne hotovostne v peňaţnej 

forme v pokladni  mestskej časti. Príspevok sa nevypláca do cudziny. 

 

6) S oprávnenou osobu komunikuje poverený zamestnanec mestskej časti prevaţne 

elektronicky. Ak nie je ţiadosť o poskytnutie príspevku úplná alebo oprávnená osoba 

nepredloţí k nahliadnutiu potrebné doklady, mestská časť vyzve ţiadateľa k doplneniu 

ţiadosti. Ak ţiadateľ o príspevok v lehote do 30 kalendárnych dní od písomnej výzvy 

nedoplní svoju ţiadosť alebo nepredloţí poţadované doklady, ţiadosť bude zamietnutá, 

pričom ţiadateľ nie je oprávnený podať ţiadosť opakovane. Na právne následky 

nedoplnenia a/alebo nepredloţenia poţadovaných dokladov v určenej lehote musí byť 

oprávnená osoba upozornená vo výzve. 

 

7) Oprávnená osoba je zodpovedná za správnosť údajov v ţiadosti. 

 

a) V prípade, ak údaje, ktoré slúţia na identifikáciu bankového účtu, na ktoré má byť 

vyplatený príspevok boli v ţiadosti uvedené chybne, prípadne nečitateľne a príspevok 

bol vyplatený na neexistujúce číslo účtu a prevod sa vráti na účet platiteľa, mestská 

časť zašle oprávnenej osobe výzvu na opravu bankového čísla účtu do 30 

kalendárnych dní. Ak do lehoty 30 kalendárnych dní oprávnená osoba tento údaj 

nedoplní, mestská časť po tejto lehote oprávnenej osobe tento príspevok nevyplatí 

a oprávnená osoba stráca moţnosť poţiadať o jeho vyplatenie opakovane. 

 

b) Ak pre chybne  uvedené údaje bol príspevok vyplatený na iné existujúce číslo účtu 

a oprávnená osoba dala podnet na mestskú časť, ţe jej príspevok nebol vyplatený 

a kontrolou údajov boli zistené ako dôvod nevyplatenia príspevku oprávnenou osobou 

nesprávne zadané údaje, mestská časť je oprávnená oprávnenej osobe tento príspevok 

nevyplatiť a oprávnená osoba stráca moţnosť poţiadať o jeho vyplatenie opakovane.  

 

8) Oprávnenej osobe, ktorá si neprevzala príspevok a poţiadala o jeho vyplatenie 

v hotovosti, mestská časť doručí výzvu na prevzatie príspevku. Ak v lehote do 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy oprávnená osoba alebo osoba oprávnenou 

osobou splnomocnená, príspevok neprevezme, mestská časť po tejto lehote oprávnenej 

osobe tento príspevok nevyplatí a oprávnená osoba stráca moţnosť poţiadať o jeho 

vyplatenie opakovane. 

 

9) Objem finančných prostriedkov na poskytnutie príspevku je schválený v rozpočte 
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mestskej časti pre príslušný rozpočtový rok. 

 

10) Ak sa rodičom narodia súčasne dve a viac detí, príspevok sa poskytne pre kaţdé dieťa.  

 

11) Mestská časť ako poskytovateľ príspevku poskytne oprávnenej osobe finančný príspevok 

do 90 dní odo dňa doručenia úplnej ţiadosti. 

Článok 5 

Zrušujúce ustanovenie 

 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa rušia Podmienky a výška príspevku pre 

novonarodené deti v MČ Bratislava-Rača  a zmeny podmienok a výšky príspevku pre 

novonarodené deti mestskej časti Bratislava-Rača s účinnosťou od 1.1.2009 – finančný 

príspevok 100 € (3012,60 Sk) na dieťa a vecný dar 10 € (301,26 Sk) schválené uznesením 

Miestneho zastupiteľstva Bratislava-Rača  č. UNZ 264/07/10/P zo dňa 7.10.2008. 

 

Článok 6 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1) Ţiadosti o príspevok podané do 31.12.2020 sa spravujú podmienkami platnými do 

31.12.2020. 

 

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti č. ..... zo dňa ................... a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2021. 

 

 

 

 

         Mgr. Michal Drotován 

                   starosta 
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5. Stanoviská stálych komisií 

    Materiál: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytnutí jednorazového finančného 

príspevku pri narodení dieťaťa 

 
 

 

Komisia stanovisko 

zapracované 

A/N zdôvodnenie 

Komisia finančná a majetková  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť :                         

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytnutí 

jednorazového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa s pripomienkami 
 

A 

  

Komisia školská, kultúrna, športová a pre 

podporu podnikania a vinohradníctva 

 
 
    

Komisia  životného prostredia výstavby, 

územného plánu a dopravy      

Komisia sociálna a  bytová  

odporúča MZ MČ Bratislava-Rača schváliť :                         

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej 

časti Bratislava-Rača č. .../2020 o poskytnutí 

jednorazového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa s pripomienkami 

 

 A 

  

 


