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Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad Kysucou  na základe ustanovenia § 6  ods. 1 a §11 ods. 
4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v  znení neskorších zmien a doplnkov 
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení  poskytovaní finančného príspevku pri 
narodení dieťaťa  (ďalej len ,,nariadenie"): 
 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Všeobecné záväzné nariadenie upravuje podmienky a postup pri poskytovaní finančných 

príspevkov pri narodení dieťaťa v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov 
v rozpočte Obce Vysoká nad Kysucou na príslušný rozpočtový rok. 

2. Príspevok je jednorazová  finančná dávka, ktorú obec poskytuje oprávnenej osobe 
uvedenej v §2, ako finančnú pomoc na pokrytie zvýšených výdavkov spojených so 
zabezpečením  nevyhnutných potrieb  pri narodení dieťaťa. 

3. Príspevok symbolizuje pozornosť, ktorú obec Vysoká nad Kysucou venuje  rodinám 
s deťmi. 

 
                                                                

§2 
Oprávnená osoba 

 
1. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku príspevok pri splnení podmienok podľa tohto 

nariadenia je: 
a) matka, ktorá porodila dieťa, 
b) otec dieťaťa, keď matka zomrie alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe 

právoplatného rozhodnutia súdu; ak príspevok už predtým nebol vyplatený,  
c) iná oprávnená osoba, ktorá prevzala dieťa mladšie ako jeden rok do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia  
príslušného  organu, ak príspevok už predtým nebol vyplatený. 

 
 
                                                        

§3 
Podmienky poskytnutia finančného príspevku 

 
1. Finančný príspevok patrí oprávnenej osobe za splnenia nasledovných podmienok:                       

a) narodenie  dieťaťa,  
b) trvalý pobyt dieťaťa na území obce Vysoká nad Kysucou, 
c) trvalý pobyt matky dieťaťa alebo otca dieťaťa na území obce Vysoká nad Kysucou, 
d) trvalý pobyt inej oprávnenej osoby na území obce Vysoká nad Kysucou,  
e) ani jeden nemá záväzky a dlhy voči obci Vysoká nad Kysucou, 
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f) žiadateľ si riadne plní povinnosti rodiča voči svojim deťom, stará sa o svoje deti a 
nezanedbáva starostlivosť o ne, 

g) príspevok nemôže byť poskytnutý,  ak oprávnená osoba dieťa opustila, ak bol daný 
súhlas k osvojeniu dieťaťa a dieťa bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov. 

2. Príspevok na to isté dieťa sa vyplatí iba raz. Ak sa matke narodí súčasne viac detí 
príspevok patrí na každé dieťa. 

3. Finančný príspevok sa poskytuje výlučne za splnenia podmienok ustanovených týmto 
všeobecne záväzným  nariadením.  

4. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov SR. 

 
 

§ 4 
Postup pri poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 
1. Oprávnená osoba si prevezme finančný príspevok v hotovosti v pokladni OcÚ Vysoká 

nad Kysucou oproti podpisu. 
2. Príspevok pri narodení dieťaťa je vyplácaný na základe Oznámenia o narodení dieťaťa 

doručeného na OcÚ Vysoká nad Kysucou. 
  
 

§ 5 
Výška finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 
1. Výška finančného príspevku pri narodení dieťaťa je 50,00 EUR. 

 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmeny a dodatky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej nad 

Kysucou. 
2. Toto nariadenie bolo prerokované a schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce 

Vysoká nad Kysucou č. 9/2019-5 na svojom zasadnutí dňa 13. 12. 2019. 
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli 

a webovom sídle obce Vysoká nad Kysucou.  
 
                                                                                    
 
        
                                                                                              Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                      starosta obce 


