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Narodilo sa mi dieťa. Pomôže mi štát?

Kam mám ísť


	na úrad *
kde si  podáte  žiadosť o príspevky


Na aké príspevky mám nárok podporypríspevku je


	Príspevok pri narodení dieťaťa v sume 829,86 eur – jednorazová dávka
Prídavok na dieťa v sume 23,52 eur – opakovaný príspevok

Rodičovský príspevok 210 eur – opakovaný príspevok

Kto o žiada o príspevok
  


Príspevok pri narodení dieťaťa
nárok si uplatňuje matka, ktorá dieťa porodila, otec dieťaťa iba v prípade, ak matka zomrela alebo bolo po matke vyhlásené pátranie  alebo ak bolo dieťa do šiestich mesiacov od narodenia zverené otcovi
Prídavok na dieťa aj rodičovský príspevok
jeden z rodičov na základe ich vzájomnej dohody

Kto  vypláca  príspevok


Úrad*,  ktorý je príslušným úradom na konanie o nároku a o výplate príspevku.

*Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta Vášho  trvalého pobytu.

Príspevok pri narodení dieťaťa



	príspevok patrí na  každé narodené dieťaťa, ktoré sa dožilo 28 dní

na tretie dieťa a ďalšie narodené dieťa  je  výška príspevku 151,37 eur

Je suma príspevku iná ak sa narodí viac detí súčasne?




	na  súčasne narodené  dve deti alebo viac detí, suma príspevku sa zvyšuje na každé dieťa, ktoré sa dožilo 28 dní o 75,69  eur


Trvalý pobyt a bydlisko


	súčasne musí byť  splnená podmienka Vášho trvalého pobytu na území SR ale aj bydliska  na území SR


Spôsob výplaty


	na účet v banke v SR
	v pobočke zahraničnej banky, ktorá pôsobí na území SR, 
	v hotovosti na Vami  určenú  adresu.


Kedy stratíte nárok na výplatu



	zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa.






     
Prídavok na dieťa



	patrí na  každé narodené dieťaťa od narodenia dieťaťa


Čo ak zabudnem podať žiadosť od narodenia dieťaťa



	spätne je možné doplatiť šesť mesiacov, ktoré predchádzajú podanej žiadosti


Dokedy mi  trvá nárok na prídavok



	až do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak bude študovať na strednej škole alebo na vysokej škole dennou formou štúdia


Skúma sa príjem rodiča



	výška prídavku od príjmu nezávisí
	vplyv na nárok má výkon zárobkovej činnosti jedného  z rodičov  v niektorom z členských štátov EÚ
















Rodičovský príspevok



	patrí pri starostlivosti o jedno alebo viac detí, ak ani jeden z rodičov nemá nárok na materské.


Čo ak zabudnem podať žiadosť 


	spätne je možné doplatiť šesť mesiacov, ktoré predchádzajú podanej žiadosti

 od narodenia dieťaťa
Dokedy mi trvá nárok

Kam mám ísť


	do troch rokov veku dieťaťa

do šiestich rokov veku dieťaťa, ak má na základe posudku dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav

Skúma sa príjem rodiča



	rodič môže vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť 
	vplyv na nárok má výkon zárobkovej činnosti jedného  z rodičov  v niektorom z členských štátov EÚ
	vplyv na nárok má iba materské zo sociálnej poisťovne











Kde nájdem žiadosti



	poskytne matrika spolu s rodným listom dieťaťa
	úrade * osobne

na  www.upsvar.sk/vzoryžiadostí. 
na www.slovensko.sk,  ak máte elektronický ZEP**

**ZEP je zaručený elektronický podpis









     

Príspevok pri narodení dieťaťa


































Príspevok pri narodení dieťaťa
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Príspevky v súvislosti s narodením dieťaťa
  








Informácie určené pre klientov 
úradov práce, sociálnych vecí a rodiny

















Bratislava, február 2017

