
Obec Veľká Lehota v súlade s §1 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, v súlade s §7 ods. 1 písm. b) zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. 3 

zákona 36/2005 Z. z. o rodine  v y d á v a 
 

Smernicu č. 1/2020 
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 
 
1. Účel  
1.1 Interná smernica upravuje podmienky poskytovania a výšku poskytovania jednorazového 
finančného príspevku pri narodení dieťaťa Obcou Veľká Lehota. 
1.2 Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa (ďalej len „príspevok“) sa poskytuje za 
účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností rodičom dieťaťa, ktorým 
sa narodilo dieťa a po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo 
dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov. 
 
2. Podmienky poskytovania 
2.1 Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa sa považuje: 
a) rodič nezaopatreného dieťaťa, 
b) rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe právoplatného rozhodnutia 
súdu, 
c) iná fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 
právoplatného rozhodnutia súdu. 
 
2.2 Na poskytnutie príspevku musia byť splnené súbežne nasledovné podmienky: 
a) narodenie dieťaťa po 1.1.2020.  
b) trvalý pobyt oprávnenej osoby na území Obce Veľká Lehota, 
c) prvý trvalý pobyt dieťaťa pri narodení na území Obce Veľká Lehota. 
 
2.3 Nárok na príspevok: 

1.  vzniká na to isté dieťa iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na príspevok vzniká na 
každé dieťa. 
2.  je možné vyplatiť iba jednému z rodičov dieťaťa.  
3.  zaniká v deň dovŕšenia jedného roka dieťaťa. 
4. nevzniká oprávneným osobám uvedeným v bode 2.1 písm. a), ak: 

a) pred uplatnením nároku na príspevok dali privolenie na osvojenie dieťaťa, 
b) ak matka po pôrode opustila dieťa v zdravotníckom zariadení, 
c) dieťaťu bola nariadená ústavná starostlivosť na základe právoplatného rozhodnutia 
súdu. 

 
3. Výška príspevku 
3.1 Výška jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa je v sume 150,- €. 
 
4. Postup pri poskytnutí príspevku 
4.1 Oprávnená osoba písomne podá Obecnému úradu Veľká Lehota žiadosť o poskytnutie 
príspevku pri narodení dieťaťa na predpísanom tlačive (príloha č. 1 tejto internej smernice). Súčasťou 
žiadosti je aj čestné vyhlásenie, ktoré slúži Obecnému úradu Veľká Lehota ako podklad na preskúmanie 
splnenia podmienok poskytnutia príspevku. K žiadosti nie je potrebné prikladať rodný list, nakoľko 
informáciu o narodení dieťaťa a jeho rodičov získa Obec Veľká Lehota z informačného systému 
Centrálna ohlasovňa. 
4.2 Príspevok bude vyplatený do 30 dní od podania žiadosti v hotovosti z pokladne Obecného úradu 
Veľká Lehota, alebo bankovým prevodom na účet žiadateľa. 
 
 
 



 
5. Záverečné ustanovenia 
 
5.1 Podmienky o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa Obcou Veľká 
Lehota boli schválené uznesením OZ č. 3/2020 zo dňa 23.1.2020 s účinnosťou dňom schválenia.  
5.2 Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov 
prítomných poslancov.  
 
 
 
Vo Veľkej Lehote, 23.1.2020 

 
 
 
 
 

...................................................  
Jozef Mihál  
starosta obce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B E C  V E Ľ K Á  L E H O T A 
Obecný úrad, Veľká Lehota 52, 966 41 okres Žarnovica  

 
 

Žiadateľ (oprávnená osoba):       

Meno a priezvisko: .....................................................................................................................................  

 

Adresa:   ..................................................................................................................................................... 

 

Vo Veľkej Lehote, dňa ..............................  

 

Žiadosť o vyplatenie finančného príspevku pri narodení dieťaťa  

 

V zmysle Internej smernice Obce Veľká Lehota č. 1/2020 zo dňa 23.1.2020 o poskytovaní 

jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa Vás týmto žiadam o vyplatenie príspevku na 

dieťa:  

 

Meno a priezvisko dieťaťa: ....................................................................................................  

Dátum a miesto narodenia: ...................................................................................................  

 

Príspevok žiadam vyplatiť: 

• v hotovosti 

• bankovým prevodom na účet IBAN č.: ......................................................... 
 

Čestne vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a pravdivé a príspevok na dieťa si nárokujem iba raz. 

Zároveň dávam súhlas na spracovanie tu uvedených mojich osobných údajov ako oprávnenej osoby ako 

aj  narodeného dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom na účely vyplatenia finančného príspevku 

a na archiváciu. 

 

...........................................................  

podpis oprávnenej osoby  


