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Obecné zastupiteľstvo Obce Malý Lapáš 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 sa uznieslo na 
vydaní tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Malý Lapáš (ďalej len “VZN”).   

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2020 

o poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa (ďalej len „príspevok“), ktorý sa vypláca 
oprávnenej osobe pri splnení podmienok pre poskytnutie príspevku, poskytne obec 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, obec 

príspevok poskytne na každé dieťa. 

§ 2 

Oprávnená osoba 

1. Príspevok môže požiadať oprávnená osoba. Oprávnenou osobou v zmysle tohto nariadenia je: 
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v obci najmenej 6 mesiacov pred narodením 

dieťaťa; 
b) otec dieťaťa, ak matka zomrela, ktorý má trvalý pobyt v obci najmenej 6 mesiacov pred 

narodením dieťaťa; 
c) osoba s trvalým pobytom v obci najmenej 6 mesiacov pred podaním žiadosti o príspevok, ktorá 

prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe na základe 
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, ak príspevok nebol vyplatený. 

§ 3 

Žiadosť 

1. Žiadosť môže podať: 
a) oprávnená osoba uvedená v § 2 písm. a) alebo b) najneskôr do 3 mesiacov odo dňa narodenia 

dieťaťa, 
b) oprávnená osoba uvedená v § 3písm. c) najneskôr do 6 mesiacov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov. 

2. Ak žiadosť nie je podaná v týchto lehotách, nárok na príspevok zaniká. 
3. V prípade sporných náležitostí oprávnenej osoby je potrebné k žiadosti o príspevok predložiť:  

a) rodný list dieťaťa, 
b) rozhodnutie príslušného oprávneného orgánu o zverení dieťaťa do náhradnej rodinnej 

starostlivosti,  
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c) prípadne ďalšie náležitosti, ako ich určí obec. 

§ 4 

Nárok na príspevok 

1. Podmienky nároku na príspevok sú:  
a) narodenie dieťaťa, nahlásenie dieťaťa do evidencie obyvateľstva obce,  
b) dieťa dovŕšilo najmenej 28 dní života,  
c) oprávnená osoba a narodené dieťa majú v čase narodenia v obci trvalý pobyt,  
d) oprávnená osoba nemá ku dňu podania žiadosti žiadny záväzok voči obci po lehote splatnosti, 
e) 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 

§ 5 

Výška príspevku 

1. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 70,- Eur.  
2. Uvedená výška sa rovnako vzťahuje aj na každé ďalšie narodené dieťa v uvedenom období. 

§ 6 

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. 

§ 7 

Záverečné ustanovenia 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Malom Lapáši 
dňa 16. 12. 2019, uznesením č. XX/2019. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenia obce nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2020. 

 

V Malom Lapáši, dňa 16. decembra 2019 PaedDr. Peter Švec, Ph.D. 

 starosta obce 


