
Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 
s majetkom mesta Sereď 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov sa uznáša na tomto Dodatku č. 2 
k VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď. 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď 
doplnené dodatkom č. 1 k VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom 
mesta Sereď sa dopĺňa a mení nasledovne: 

§ 18a 
Poskytovanie príspevku pri narodení dieťaťa 

 
(1) O poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa rozhoduje primátor mesta, príspevok sa 
poskytuje vo výške 3 000,-Sk.  
 
(2) Príspevok pri narodení dieťaťa je finančná dávka, ktorou mesto prispieva na pokrytie 
výdavkov spojených so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca a vypláca sa 
oprávnenej osobe na základe žiadosti (príloha č. 1), pri splnení nasledovných podmienok: 

a) Rodičia musia mať trvalý pobyt na území mesta Sereď minimálne 1 rok pred 
narodením dieťaťa.  

b) Obidvaja rodičia musia mať minimálne 18 rokov. 
c) Aspoň jeden z rodičov musí byť v priebehu 18-tich mesiacov pred narodením dieťaťa 

zamestnaný minimálne 12 mesiacov, pričom za zamestnanie sa považuje aj denná 
forma štúdia. Za splnenie tejto podmienky sa považuje aj kombinácia zamestnania 
a štúdia.  

d) Dieťa sa musí dožiť minimálne 60 dní. 
e) V prípade, ak rodičia majú školopovinné deti, tieto nesmú mať neospravedlnené 

vyučovacie hodiny. V prípade, že deti nie sú školopovinné musí byť o ne zo strany 
rodičov riadne postarané, čo posúdi sociálno-zdravotná komisia pri MsZ v Seredi. 

f) Rodičia dieťaťa nesmú mať podlžnosti voči mestu Sereď, sociálnej a zdravotnej 
poisťovni a daňovému úradu. 

g) V období tehotenstva musí matka dieťaťa navštíviť gynekologickú poradňu minimálne 
4-krát. 

h) O príspevok musí byť požiadané do 6 mesiacov od narodenia dieťaťa.  
 
(3) Oprávnenou osobou sa rozumie matka dieťaťa, v prípade, že matka zomrela, bolo po nej 
vyhlásené pátranie alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca rozhodnutím súdu, oprávnenou 
osobou sa rozumie otec dieťaťa.  
 
(4) Na výplatu príspevku má oprávnená osoba nárok iba pri splnení stanovených podmienok. 
 
(5) O príspevku je povinné oddelenie vnútornej správy informovať aspoň jedného z rodičov 
novorodenca.  
 
(6) Príspevok pri narodení dieťaťa je možné vyplatiť iba jednému z rodičov dieťaťa.  
 
(7) Dodatok č. 2 k VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta 
Sereď nadobúda účinnosť, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 
 



 
 
 

Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa 
v zmysle § 18a Dodatku č. 2 k VZN mesta Sereď č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní 

s majetkom mesta Sereď 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
  Žiadateľ/ka Partner  

(manžel, manželka, druh, 
družka) 

1. Meno a priezvisko 
 

  

2. Dátum narodenia   

3. Trvalé bydlisko 
 

  

4. Rodinný stav   

5. Prehľad doby zamestnania 
za posledných 18 mesiacov: 
 
- zamestnaný od: 
(potvrdenie od 
zamestnávateľa) 
 
- študent od: 
(potvrdenie školy) 
 
- nezamestnaný od: 
(potvrdenie ÚPSVaR) 
 
- poberateľka rodičovského 
príspevku od: 
(potvrdenie ÚPSVaR) 
 
- živnostník 
(potvrdenie daňového úradu) 
 

  

 
 
6. Údaje o novorodencovi: 
Meno a priezvisko dieťaťa  

Dátum narodenia  

Doložiť rodný list dieťaťa. 
 
 
 



7. Údaje o ďalšom dieťati/deťoch v rodine 
 Meno a priezvisko dieťaťa Dátum 

narodenia 
Potvrdenie o dochádzke do školy, 
počet neospravedlnených hodín 

 
1. 
 
2. 
 
3.  

 
................................................ 
 
................................................ 
 
................................................ 

 
........................... 

 
........................... 

 
........................... 

 
............................................................. 
 
............................................................. 
 
............................................................. 

 
8. Bytové pomery 
Obývam ........................................................................................................................................ 
a) potvrdenie správcu bytu (uviesť meno užívateľa bytu, schodok v platbe za užívanie bytu): 
 
....................................................................................................................................................... 
b) potvrdenie Mestského úradu v Seredi – žiadateľ má/nemá podlžnosti voči mestu Sereď 
 
....................................................................................................................................................... 
c) potvrdenie Sociálnej poisťovne – žiadateľ má/nemá podlžnosti voči Sociálnej poisťovni 
 
....................................................................................................................................................... 
d) potvrdenie zdravotnej poisťovne – žiadateľ má/nemá podlžnosti voči zdravotnej poisťovni 
 
...................................................................................................................................................... 
e) potvrdenie daňového úradu – žiadateľ má/nemá podlžnosti voči daňovému úradu 
 
...................................................................................................................................................... 
 
9. Potvrdenie gynekológa:  
 
Potvrdzujem, že žiadateľka  gynekologickú poradňu minimálne 4-krát v období tehotenstva:  
- navštívila 
 
- nenavštívila 
                                                                                                      ............................................ 
                                                                                                          pečiatka a podpis lekára 
 
10. Prehlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý  príspevok 
som povinná/ý vrátiť.  
Súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov potrebných pre posúdenie 
nároku na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa a uložením spisu na Mestskom 
úrade v Seredi.  
 
 
 
V Seredi, dňa...............................           podpis žiadateľky/ľa: ................................................. 


