Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Príspevok pri narodení dieťaťa je štátna sociálna
dávka, ktorou štát jednorazovo prispieva na
pokrytie výdavkov spojených so zabezpečením
nevyhnutných potrieb novorodenca. Ak sa súčasne
narodí viac detí, patrí príspevok na každé dieťa.

Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.
Nárok nevzniká

ak oprávnená osoba
neuzatvorila
dohodu
o poskytovaní
všeobecnej ambulantnej starostlivosti podľa
zákona č. 576/2004 Z.z.



dala súhlas s osvojením narodeného dieťaťa



narodené dieťa alebo
jedno
z detí
narodených pred narodením tohto dieťaťa je
zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej
starostlivosť rodičov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný
podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.



je maloletý rodič a nemá priznané rodičovské
práva a povinnosti na základe právoplatného
rozhodnutia súdu



porodila dieťa mimo územia SR a príslušná
inštitúcia v štáte, v ktorom sa dieťa narodilo,
vyplatila oprávnenej osobe príspevok pri
narodení dieťaťa alebo obdobnú dávku toho
istého druhu



sa od 4. mesiaca tehotenstva do pôrodu
nezúčastňovala
raz
za
mesiac
na
preventívnych prehliadkach u gynekológa

Vzor žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa
poskytne matrika (súčasne s vydaním rodného
listu) a možno ju získať aj na úrade práce,
sociálnych vecí a rodiny alebo na webovej stránke:
www.upsvar.sk/vzory žiadostí.
Žiadosť je možné podať osobne (na oddelení
služieb pre občana alebo do podateľne úradu),
poštou, ale aj elektronicky prostredníctvom
ústredného
portálu
verejnej
správy
www.slovensko.sk so zaručeným elektronickým
podpisom klienta/občana.



po pôrode opustila zdravotnícke zariadenie.

151,37 eur ak ide o dieťa narodené zo štvrtého
pôrodu a ďalšieho pôrodu
zvýšenie sumy príspevku o 75,69 eur na každé
zo súčasne narodených detí, ak najmenej dve
z nich sa dožili 28 dní.
*zmena sumy podlieha legislatívnej úprave a preto
odporúčame sumu porovnať na www.upsvar.sk

Kto žiada o príspevok




matka dieťaťa
otec dieťaťa, ak
- matka dieťaťa zomrela alebo
- po matke bolo vyhlásené pátranie alebo
- dieťa bolo zverené do osobnej starostlivosti
otca na základe rozhodnutia súdu.
Podmienky nároku

Oprávnená osoba
 má trvalý pobyt a bydlisko na území

Výplata príspevku


Suma príspevku je *

829,86 eur ak ide o dieťa z prvého až tretieho
pôrodu a ktoré sa dožilo 28 dní

zahraničnej banky, ktorá pôsobí na území SR alebo
na adresu určenú oprávnenou osobou.

Spôsob výplaty

Príspevok pri narodení dieťaťa sa poukazuje
oprávnenej osobe na účet v banke alebo v pobočke

Príspevok pri narodení dieťaťa je jednorazová
dávka a nárok na tento príspevok zaniká uplynutím
6-tich mesiacov od narodenia dieťaťa.
Kto vypláca príspevok

Kde získate žiadosť

Trvalý pobyt a bydlisko

Pri posudzovaní nároku na príspevok pri narodení
dieťaťa nepostačuje, že oprávnená osoba má trvalý
pobyt na území SR, ale súčasne musí mať na
území SR aj bydlisko.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Uvedené znamená, že ak oprávnená osoba síce má
trvalý pobyt na Slovensku, ale žije, teda má
bydlisko mimo územia SR, nárok na príspevok
nevzniká.
Definícia bydliska: je miesto, kde má oprávnená osoba
a dieťa sústredené najdôležitejšie záujmy, ktorými sú
najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti rodičov
dieťaťa, povinné verejné zdravotné poistenie,
poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti,
bývanie
s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, plnenie
povinnej školskej dochádzky a iné.

Príspevok pri narodení dieťaťa

Informácie určené pre klientov
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny
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