
Mestské zastupiteľstvo mesta Rajec v zmysle §1 ods. 2, § 11 ods.4 zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p., čl.3 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine 

v z.n.p. a  v súlade s § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. Zákon o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. 

 
vydáva 

 
Zásady poskytovania jednorazovej hmotnej podpory   

pri narodení dieťaťa 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Účelom týchto zásad je upraviť podmienky, stanoviť pravidlá poskytovania a 

výšku jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa.  
2. Hmotná podpora pri narodení dieťaťa je jednorazová podpora poskytovaná 

vecnou formou a môže byť poskytnutá fyzickej osobe s trvalým pobytom na 
území mesta. 

3. Účelom poskytovania jednorazovej hmotnej podpory pri narodení dieťaťa je 
pomôcť občanovi hmotnou podporou pri výkone rodičovských práv 
a povinností. Podpora sa poskytuje oprávnenej osobe podľa čl. 2 týchto zásad 
na základe žiadosti a pri splnení podmienok na poskytnutie podpory podľa čl.3. 

 
Čl. 2 

Oprávnená osoba na poskytnutie podpory 
 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie podpory je:   
a) matka – ktorá dieťa porodila,  
b) otec dieťaťa, ktorý sa o dieťa stará v prípade, ak matka dieťaťa zomrela alebo 

bola vyhlásená za nezvestnú alebo dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti 
otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, ak podpora pri narodení 
dieťaťa nebola predtým poskytnutá , 

c) osoba s trvalým pobytom v meste Rajec, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu 
alebo príslušného orgánu. 

 
Čl.3 

Podmienky poskytnutia podpory a výška podpory 
 

1. Podmienky nároku na podporu sú: 
a) narodenie dieťaťa,  
b) trvalý pobyt oprávnenej osoby je na území mesta Rajec, 
c) trvalý pobyt dieťaťa pri narodení je na území mesta Rajec. 

 
2. Hmotná podpora pri narodení dieťaťa sa poskytuje jednorazovo oprávnenej 

osobe, ak sa dieťa dožije viac ako 28 dní.  
3. Hmotná podpora na narodené dieťa podľa bodu 2) je poskytovaná iba raz. V 

prípade súčasne viac narodených detí Mesto Rajec poskytne podporu na každé 
dieťa pri splnení podmienky uvedenej v bode 2). 
 



4. Nárok na hmotnú podporu zaniká po uplynutí 6 mesiacov od narodenia dieťaťa. 
 

5. Hmotná podpora môže byť poskytnutá max v sume do 100,- € na každé 
narodené dieťa podľa bodu 2). Finančné prostriedky na poskytnutie hmotnej 
podpory sú schválené v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok.  
 

6. Nárok na hmotnú podporu nevzniká oprávneným osobám, ak: 
a) pred uplatnením nároku na príspevok dali súhlas na osvojenie dieťaťa, 
b) ak matka po pôrode opustila dieťa v zdravotníckom zariadení, 
c) dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť na základe právoplatného 

rozhodnutia súdu. 
 

 
Článok 4 

Žiadosť o podporu a konanie o poskytnutí podpory 
 

1. Hmotná podpora bude oprávnenej osobe poskytnutá na základe podanej 
žiadosti, ak boli splnené všetky podmienky uvedené v týchto Zásadách pre 
priznanie podpory. Vzor žiadosti tvorí prílohu č. 1 týchto Zásad.  

2. Žiadosť je k dispozícií v tlačovej podobe na oddelení organizačno-
administratívnom MsÚ, na pracovisku prvého kontaktu MsÚ a  je zverejnená aj 
na webovom sídle mesta. 

3. Oprávnená osoba podá písomnú žiadosť o poskytnutie hmotnej podpory pri 
narodení dieťaťa osobne v podateľni Mestského úradu v Rajci, alebo poštou na 
adresu Mestského úradu v Rajci alebo elektronickou poštou na adresu 
podatelna@rajec.sk 

4. Termín na doručenie žiadosti je najneskôr do šiestich mesiacov po narodení 
dieťaťa. 

5. K písomnej žiadosti je potrebné k nahliadnutiu doložiť:  
a) rodný list dieťaťa vydaný SR,  
b) ak sa dieťa narodilo mimo územia SR je potrebné doložiť rodný list, ktorý 

vystavila osobitná matrika MV SR, 
c) ak sa podpora poskytuje oprávnenej osobe podľa čl.2 ods.1 písm. b) je 

potrebné doložiť aj úmrtný list matky alebo doklad o tom, že  po matke bolo 
vyhlásené pátranie alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do 
osobnej starostlivosti otca, 

d) ak sa podpora poskytuje oprávnenej osobe podľa čl.2 ods.1 písm. c), je 
potrebné doložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do 
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. 

 
6. Prílohou žiadosti je aj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je 

súčasťou prílohy č. 1 Zásad. 
7. Za zhodu údajov v žiadosti a v rodnom liste dieťaťa, prípadne v ďalších 

dokumentoch, ak je oprávnenou osobou otec dieťaťa, alebo iná osoba, 
zodpovedá poverený zamestnanec mesta, ich zhodu vyznačí a potvrdí svojim 
podpisom v prílohe žiadosti. 

8. Mesto si vyhradzuje právo vyžadovať od oprávnenej osoby akékoľvek iné 
potrebné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, 
ktoré žiadateľ môže predložiť. Mesto prostredníctvom svojho povereného 
zamestnanca je oprávnené ich požadovať. 
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9. Na konanie o poskytnutí hmotnej podpory sa nevzťahuje všeobecný predpis 
o správnom konaní. 

10. S oprávnenou osobou komunikuje poverený zamestnanec mesta prevažne 
elektronicky. Ak nie je žiadosť o poskytnutie príspevku úplná alebo oprávnená 
osoba nepredloží k nahliadnutiu potrebné doklady, poverený zamestnanec 
bezodkladne vyzve žiadateľa k doplneniu žiadosti. Ak žiadateľ o podporu 
v lehote do 30 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy nedoplní svoju 
žiadosť alebo nepredloží požadované doklady, žiadosť bude zamietnutá, 
pričom žiadateľ nie je oprávnený podať žiadosť opakovane. 

11. Po odsúhlasení kompletnosti žiadosti a splnenia podmienok poskytnutia 
hmotnej podpory poverený zamestnanec mesta vyzve oprávnenú osobu 
na  prevzatie  hmotnej podpory a dohodne s ňou termín a miesto prevzatia.    

12. Poverený zamestnanec mesta a oprávnená osoba na prevzatie hmotnej 
podpory svojimi podpismi potvrdia na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 týchto 
Zásad odovzdanie a prevzatie hmotnej podpory. 

13. Zamestnanec mesta poverený vybavovaním žiadostí o poskytnutie hmotnej 
podpory je zodpovedný za vykonávanie základnej finančnej kontroly 
v jednotlivých etapách tejto finančnej operácie.  

 
Článok 5 

Záverečné ustanovenia 
 
Zásady poskytovania jednorazovej hmotnej podpory rodičom pri narodení dieťaťa boli 
schválené uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Rajec č. 6/2021 dňa 25.2.2021 
a nadobúdajú účinnosť od 1.3.2021. 

 
 

Ing. Milan Lipka, v.r. 
      primátor mesta 


