RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

Matka novonarodeného dieťaťa si uplatňuje nárok na RP. Prvé dieťa (dieťa narodené
pred dieťaťom, na ktoré si uplatňuje nárok na RP) bolo dané na osvojenie, pretože sa ho
hneď po pôrode vzdala
Osvojené dieťa už nie je dieťaťom biologickej matky, stalo sa vlastným dieťaťom osvojiteľa,
ktorý má nárok na RP a rovnako nárok na RP má aj matka novonarodeného dieťaťa.

Staršie dieťa matky bolo zverené do náhradnej starostlivosti inej fyzickej osobe, ktorej
sa neposkytuje RP na zverené dieťa, pretože má nárok na materské. Biologickej matke
zvereného dieťaťa sa narodilo ďalšie dieťa, na ktoré požiadala o výplatu RP
Biologická matka má nárok na RP na novonarodené dieťa do času, kým sa náhradnej matke
na zverené dieťa poskytuje materské. Po ukončení výplaty materského náhradnému rodičovi,
vzniká náhradnému rodičovi nárok na RP a biologickej matke zvereného dieťaťa nárok na RP
zaniká, z tohto dôvodu sa RP odníme.

Odkedy vzniká rodičovi dieťaťa nárok na RP, ak nárok na materské zaniká v priebehu
kalendárneho mesiaca ?
Nárok na RP vzniká po zániku výplaty materského. Rodič má nárok na výplatu RP za celý
kalendárny mesiac, v ktorom zanikol nárok na materské (ak bolo materské vyplatené len za
časť kalendárneho mesiaca, má nárok aj na rodičovský príspevok za celý kalendárny mesiac).

Odkedy vzniká maloletej matke nárok na rodičovský príspevok, ak maloletá matka vo
veku 15 rokov porodila dieťa, ktoré vzhľadom na vek bolo zverené do
náhradnej starostlivosti starej matky a ako 16 - ročná porodila druhé dieťa, avšak
rozhodnutím súdu mala priznané rodičovské práva a povinnosti na obidve deti.
Rozsudok súdu nadobudol právoplatnosť 8.8.2016, ale až právoplatným rozhodnutím súdu
9.9.2016 bola zrušená náhradná starostlivosť voči staršiemu dieťaťu.
Za kalendárny mesiac august maloletej matke, teda biologickej matke, nevzniká nárok na
rodičovský príspevok aj keď má právoplatným rozhodnutím súdu priznané rodičovské práva
na obe deti, nakoľko náhradná starostlivosť o staršie dieťa bola právoplatne zrušená až
9.9.2016. Nárok na rodičovský príspevok vzniká maloletej matke pri starostlivosti o dve deti
do troch rokov ich veku od 1.9.2016 a to s prihliadnutím na skutočnosť, že starostlivosť
o deti zabezpečovala väčšiu časť kalendárneho mesiaca september.

