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Zmena spôsobu výplaty, zmena čísla účtu na výplatu štátnych sociálnych dávok, zmena 

trvalého pobytu  

Ak oprávnená osoba – príjemca dávok požiada o zmenu spôsobu výplaty alebo požiada 

o zmenu v poukazovaní dávok na nové číslo účtu, žiadosť je možné vybaviť osobne, písomne 

alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.  

V záujme overenia relevantnosti údajov sa odporúča oprávnenej osobe o zmenu spôsobu 

výplaty  alebo zmenu účtu na výplatu štátnych sociálnych dávok (ŠSD) požiadať osobne na 

úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého bydliska 

oprávnenej osoby. V prípade písomnej žiadosti, resp. žiadosti zaslanej elektronicky (napr. e-

mailom, s výnimkou zaslanej žiadosti elektronickými prostriedkami so zaručeným 

elektronickým podpisom) je potrebné overiť pravdivosť údajov (napr. overiť, či skutočne o 

zmenu účtu žiada osoba, ktorá je príjemcom ŠSD). 

Zmena spôsobu výplaty alebo zmenu čísla účtu na výplatu ŠSD nevyžaduje  predpísané 

tlačivo „TU“, tzn. oprávnená osoba  vo svojej žiadosti uvedie identifikačné údaje -  meno, 

priezvisko, adresu trvalého pobytu, pôvodné číslo účtu a nové číslo účtu a túto žiadosť doručí 

osobne, písomne alebo elektronicky. 

Uvedený postup sa uplatňuje obdobne pri zmene trvalého pobytu oprávnenej osoby. 

Oznámenie o zmene je možné vybaviť osobne, písomne alebo elektronickými prostriedkami 

so zaručeným elektronickým podpisom na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý 

bol/je  príslušný podľa miesta predchádzajúceho trvalého pobytu. Zmenu trvalého bydliska je 

potrebné preukázať platným občianskym preukazom. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 

ktorý bol miestne príslušný na výplatu ŠSD postúpi na základe oznámenia o zmene trvalého 

pobytu spisovú dokumentáciu na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý bude príslušný 

podľa miesta trvalého pobytu na výplatu prídavku na dieťa.   

 

Informácia k zabezpečeniu výkonu osobitného príjemcu 

Inštitút osobitného príjemcu v oblasti štátnych sociálnych dávok upravujú nasledovné právne 

predpisy: 

 zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne 

narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 

185/2014 Z. z. (ustanovenia § 9 ods. 3 – ods. 6 a § 11 ods. 1 písm. a) bod 2) 

 zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ustanovenia § 12a 

a § 14 ods. 3) 

 zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ustanovenia §5 ods. 9 a ods. 10 a § 8 ods. 4 ) 

http://www.upsvar.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_zmenu_uctu.pdf


 

Účelom inštitútu osobitného príjemcu  je zabezpečiť, aby poskytovaná štátna sociálna dávka 

plnila svoj  účel pri zabezpečovaní nevyhnutných potrieb novorodenca, ako aj pri zabezpečení 

výchovy, výživy a starostlivosti o  maloleté nezaopatrené dieťa. 

Citované právne predpisy vymedzujú situácie, pri ktorých platiteľ rozhoduje o určení 

osobitného príjemcu štátnych sociálnych dávok. Sú to situácie, pri ktorých: 

- v čase rozhodovania o nároku na príspevok pri narodení dieťaťa a o nároku na 

príspevok na viac súčasne narodených detí, sa vypláca prídavok na dieťa osobitnému 

príjemcovi z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok na dieťa nevyužíva na účel, na 

ktorý je určený, 

- oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok pri narodení dieťaťa je poberateľ 

dávky v hmotnej núdzi alebo príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo je fyzická 

osoba, ktorá sa spoločne posudzuje s osobou, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej 

núdzi a príspevky v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu, 

- rodičovský príspevok sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je poberateľom dávky 

v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, ktoré zabezpečuje osobitný 

príjemca, 

- prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, ktoré má oprávnená osoba 

v starostlivosti zabezpečuje osobitný príjemca z dôvodu, že oprávnená osoba prídavok 

na dieťa nevyužíva na účel, na ktorý je určený, 

- oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky nezaopatreného 

dieťaťa,  

- oprávnená osoba nevyužíva prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na zákonom 

stanovený účel, 

- maloleté nezaopatrené dieťa, na ktoré sa oprávnenej osobe vypláca prídavok na dieťa 

a príplatok k prídavku, spáchalo priestupok,  

- nezaopatrenému dieťaťu alebo rodičovi nezaopatreného dieťaťa bolo uložené 

výchovné opatrenie, alebo 

- prídavok na dieťa a príplatok k prídavku sa vypláca oprávnenej osobe, ktorá je členom 

domácnosti a ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného 

príjemcu. 

 

Osobitným príjemcom je spravidla obec, kde má oprávnená osoba trvalý alebo prechodný 

pobyt a kde je aj predpoklad objektívneho posúdenia  a následne aj zabezpečenia účelného 

využitia štátnej sociálnej dávky. Citovaná legislatíva nevylučuje možnosť vykonávania 

osobitného príjemcu aj prostredníctvom inej právnickej alebo fyzickej osoby. 

 

. 


