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Mestské  zastupiteľstvo  mesta  Púchov  v súlade  s ustanovením  §  1  ods.2, 
zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade 
s ustanovením  §  7  ods.1  písm.  b)  zákona  oč.583/2004  Z.z.  o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení 
neskorších  predpisov  vydáva  tieto  zásady,  ktorými  sa  určuje  postup,  podmienky 
poskytovania finančnej podpory pri narodení dieťaťa a jej výšku.

   
1.Účel vydania 

Mesto Púchov poskytuje finančnú podporu pri narodení dieťaťa (ďalej v texte 
finančná podpora) za účelom hmotnej  podpory a pomoci  pri  výkone rodičovských 
práv a povinností  manželom, ako rodičom dieťaťa,  matkám žijúcim v partnerskom 
vzťahu bez uzatvorenia manželstva, osamelým matkám a ovdovelým matkám, alebo 
otcom,  tiež  osobe,  ktorej  bolo  dieťa  zverené  do  pestúnskej  starostlivosti  a to  za 
podmienok ustanovených v týchto zásadách.

2. Pojmy a skratky

MsÚ - mestský úrad
MsZ - mestské zastupiteľstvo

3. Popis činnosti

3.1. Táto finančná podpora je dobrovoľná jednorazová pomoc Mesta Púchov, ktorá 
sa poskytuje z rozpočtu mesta schváleného  mestským zastupiteľstvom.
3.2. Výšku finančnej podpory môže MsZ v Púchove každý rok prehodnotiť v súvislosti 
s rozpočtovými možnosťami mesta.
3.3. Na poskytnutie finančnej podpory nie je právny nárok a poskytuje sa s ohľadom 
na schválený rozpočet mesta pre príslušný kalendárny rok.
3.4. O finančnú podporu  v zmysle týchto zásad je potrebné požiadať.

4. Žiadateľ finančnej podpory 

4.1 Žiadateľmi o finančnú podporu môžu byť :
a) prednostne matka, ktorá dieťa porodila,
b) obaja rodičia,
c) otec dieťaťa, ak sa preukážu objektívne skutočnosti znemožňujúce požiadať 

o finančnú podporu oboma rodičmi, alebo matkou,
d) rodič, ktorý má dieťa v opatere na základe rozhodnutia súdu,
e) osoba, ktorej bolo dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti.

4.2. Tlačivo žiadosti je prílohou týchto zásad.
4.3. Žiadateľ a dieťa musia byť obyvateľmi mesta Púchov v zmysle § 3 ods.1 zákona 
        č.396/1990 Zb o obecnom zriadení - musia mať trvalý pobyt v meste Púchov.
4.4.  Žiadateľ  musí  o finančnú  podporu  požiadať  písomne  do  60  dní  odo  dňa 
narodenia  dieťaťa.  V opodstatnených  prípadoch  (napr.  súdne  konanie  vo  veci 
starostlivosti o dieťa) môže žiadateľ požiadať o poskytnutie finančnej podpory aj po 
stanovenom termíne, najneskôr však do 1 roka od narodenia dieťaťa a to v zmysle 
splnených podmienok týchto  zásad.  Opodstatnenosť  jednotlivých  prípadov posúdi 
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5. Podmienky priznania finančnej podpory

 Podmienky priznania finančnej podpory sú nasledovné:
- žiadateľ požiadal o finančnú podporu po narodení dieťaťa v súlade s bodom 

4., 
- dieťa žiadateľa má v meste Púchov trvalý pobyt ,
- žiadateľ  má  v meste  Púchov  trvalý  pobyt  najmenej  6  mesiacov  pred 

narodením dieťaťa,
- podmienku  dĺžky  trvalého  pobytu  6  mesiacov  nemusí  spĺňať  ten  žiadateľ, 

ktorý preukáže vlastníctvo k bytu, alebo rodinnému domu v meste Púchov, 
najneskôr však jeden deň pre narodením dieťaťa,

- nárok na priznanie finančnej podpory na to isté dieťa vzniká iba raz,
- ak sa súčasne narodí viac detí, nárok na finančnú podporu vzniká na každé 

dieťa,
- žiadateľ  nemá  ku  dňu  podania  žiadosti  žiadny  záväzok  (finančný  ani 

majetkový) voči mestu, alebo jeho obchodnej spoločnosti, združeniu, či inej 
organizácii, ktorej je mesto členom alebo zakladateľom,

- žiadateľ si riadne plní povinnosti rodiča voči svojim deťom, stará sa o svoje 
deti a nezanedbáva o ne starostlivosť.

6. Výška finančnej podpory

6.1. Výška finančnej podpory na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé, je 
100,- eur.

6.2. Výška finančnej podpory na jedno dieťa, ktoré sa matke narodilo ako ďalšie je 
66,- eur.

6.3. Ak sa súčasne narodili matke prvý krát dve alebo viac detí je výška finančnej 
podpory násobkom finančnej podpory uvedenej v ods. 6.1.

6.4. Ak sa súčasne narodili matke – nie ako prvé – dve a viac detí je výška finančnej 
podpory  násobkom finančnej podpory uvedenej v ods. 6.2. 

6.5. Finančná podpora pri narodení dieťaťa je splatná do 30 dní od podania žiadosti, 
ak boli splnené všetky podmienky pre jej pridelenie.

7. Žiadosť o finančnú podporu

7.1. Žiadosť o finančnú podporu musí obsahovať:
1. osobné údaje žiadateľa 
2. osobné údaje dieťaťa
3. číslo občianskeho preukazu
4. spôsob výplaty 
5. odôvodnenie žiadosti na poskytnutie príspevku
6. overený vlastnoručný podpis na matrike
7. kontaktné údaje žiadateľa
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8. Spoločné a záverečné ustanovenia

8.1. Komplexnú dokumentáciu o poskytnutí finančnej podpory mladým rodinám pri 
narodení dieťaťa eviduje a archivuje oddelenie školstva, kultúry, sociálnych vecí a 
športu MsÚ Púchov.

8.2. Zásady  poskytovania  podpory mladých rodín sú platné odo dňa schválenia 
MsZ Púchov.  

Dôvodová správa
Zásady  podpory  mladých  rodín  odrážajú  zmeny  peňažnej  meny  zo 

slovenských korún na eurá, pričom hodnota finančnej podpory bola zaokrúhlená na 
celé  eurá.  Text  pôvodných  zásad  schválených  uznesením  MsZ  č.63/2007  bol 
formálne i obsahovo usporiadaný a doplnený o prílohu formulára žiadosti. 



Príloha k Zásadám o podpory madých rodín v mesta Púchov

                                                 Žiadosť 
   o poskytnutie finančnej podpory pri narodení prvého dieťaťa a ďalšieho dieťaťa

Meno a Priezvisko

žiadateľa

Dátum narodenia,

rodné číslo

Bydlisko

Číslo obč. preukazu

Kontaktné údaje:

telefón, e-mail

Meno a Priezvisko dieťaťa,

na ktoré si uplatňujete nárok

Dátum narodenia dieťaťa,

rodné číslo

Bydlisko

Spôsob výplaty príspevku 1/ poštovou poukážkou na adresu

2/ na účet - číslo účtu 

Dátum a podpis ................................................

( podpis musí byť overený na matrike )

Prílohy: rodný list dieťaťa

doklad o vlastníctve bytu, rod. domu ( v prípade, že nespĺňate podmienku trvalého pobytu v meste Púchov )



                                          Čestné vyhlásenie
   ( vypisuje iba oprávnená osoba, ktorá uplatňuje nárok pri narodení prvého dieťaťa )

Podpísaná / ý ( meno a priezvisko žiadateľa )

narodená / ý dňa rodné číslo

bydliskom

čestne vyhlasujem a svojim podpisom potvrdzujem, že dieťa ( meno a priezvisko )

narodené dňa rodné číslo

bydliskom

sa mi narodilo ako prvé v poradí.

Dátum a podpis

Potvrdenie MsÚ Púchov:

Potvrdzujem, že oprávnená osoba i dieťa majú v meste Púchov trvalý pobyt

odo dňa:

Dátum, podpis a pečiatka MsÚ Púchov



MsÚ Púchov, oddelenie ekonomiky, hospodárstva a kontroly potvrdzuje,

že oprávnená osoba / meno a priezvisko /

bytom

voči Mestu Púchov

Potvrdenie príslušného

oddelenia MsÚ

má nemá dlh na dani z nehnuteľnosti PO

má nemá dlh na dani z nehnuteľnosti FO

má nemá dlh na miestnych daniach

má nemá dlh na miestnom poplatku KO

má nemá finančný ani majetkový dlh

voči mestským spoločnostiam
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