
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre 

Smernica č. 4/2007 
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku osobitným skupinám 

obyvateľov mesta Nitry  
 

/ úplné a platné znenie v znení Dodatkov č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 ,8, 9, 10, 11 a 12 / 
 
 
 

Čl. l 
Úvodné ustanovenia 

1. Táto smernica upravuje postup pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov osobitným 
skupinám obyvateľov mesta Nitry v súlade s výškou schválených finančných prostriedkov 
v rozpočte Mesta Nitry na príslušný rozpočtový rok. 

2. Mestské zastupiteľstvo v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.3.2007 uznesením č. 61/2007-MZ 
splnomocnilo primátora mesta Nitry na poskytovanie finančných príspevkov podľa tejto 
smernice. 

 
Čl. 2 

Všeobecné ustanovenia 
1. Predmetom úpravy podľa tejto smernice je: 

a) poskytovanie jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa, 
b) poskytovanie jednorazového príspevku obyvateľom mesta po priznaní nároku na predčasný 

starobný alebo starobný dôchodok. 
2. Finančné príspevky podľa ods. 1 sa poskytujú výlučne za splnenia podmienok ustanovených 

touto smernicou. 
3. Na poskytnutie finančného príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR. 
 

Čl. 3 
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa 

1. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje 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. 

2. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa patrí za splnenia podmienok: 
a) narodenie dieťaťa a toto sa dožije viac ako 28 dní, 
b) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta viac ako 28 dní odo dňa narodenia. V prípade, ak je 

dieťa narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území mesta Nitra, o priznaní 
a udelení príspevku rozhodne primátor mesta na základe individuálnej žiadosti matky po 
preskúmaní žiadosti odborom sociálnych služieb, 

c) dieťa po pôrode nebolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov alebo 
dieťaťu nebola nariadená ústavná starostlivosť podľa osobitných predpisov, 

d) v prípade, ak manželia alebo jeden z manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom 
vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri 
ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo otec majú záväzok voči Mestu Nitra, bude 
jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej výške, o čom budú 
vyhotovené pokladničné doklady v pokladni MsÚ, 

e)  oprávnená osoba na prijatie príspevku udelí Mestu Nitra súhlas so spracovaním osobných 
údajov na účely vykonania administratívneho postupu vo veci preverenia splnenia 
podmienok pre poskytnutie príspevku, a to najneskôr do 12 mesiacov odo dňa narodenia 
dieťaťa 

f)  oprávnená osoba na poskytnutie príspevku v zmysle odseku 1 je zapísaná ako rodič dieťaťa 
v rodnom liste dieťaťa 



g)  oprávnená osoba, ktorej bolo dieťa do 28 dní odo dňa narodenia zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a následne bolo osvojené môže o tento príspevok 
požiadať najneskôr do 24 mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa. 

3.    Postup pri poskytnutí príspevku:  
a)  oprávnená osoba udelí Mestu Nitra úplne vyplnený súhlas so spracovaním osobných údajov za 

účelom poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na predpísanom tlačive 
MsÚ  

b) v prípade dieťaťa narodeného mimo územia mesta Nitry na území SR oprávnená osoba 
k žiadosti prikladá fotokópiu rodného listu dieťaťa; na výzvu Mesta Nitry - odboru sociálnych 
služieb MsÚ je povinná predložiť aj originál rodného listu k nahliadnutiu  

c) v prípade osvojeného dieťaťa oprávnená osoba k žiadosti prikladá fotokópiu rodného listu 
dieťaťa a rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti do 28 dní odo dňa 
narodenia; na výzvu Mesta Nitry - odboru sociálnych služieb MsÚ je povinná predložiť                  
aj originál rodného listu a právoplatného rozhodnutia súdu.  

d) na základe poskytnutých súhlasov na spracovanie osobných údajov referát informačných 
technológií MsÚ v súčinnosti s referátom evidencie obyvateľov a domov MsÚ vyhotoví 
zoznam údajov o narodeniach detí spravidla za príslušný kalendárny mesiac, najneskôr do 5. 
dňa nasledujúceho mesiaca po splnení podmienky trvalého pobytu dieťaťa na území mesta 
Nitry viac ako 28 dní odo dňa narodenia, 

e) referát evidencie obyvateľov a domov MsÚ bezodkladne poskytne vyhotovený zoznam 
odboru sociálnych služieb MsÚ, ktorý preverí a posúdi splnenie ďalších podmienok pre 
poskytnutie príspevku oprávneným príjemcom v zmysle tejto Smernice 

f) ak oprávnený príjemca spĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku: 
Ad 1./  odbor sociálnych služieb MsÚ zabezpečí poukázanie príspevku na bankový účet 
určený oprávneným príjemcom alebo zašle oprávnenému príjemcovi finančný poukaz na 
prevzatie príspevku v pokladni MsÚ - v závislosti od zvolenej formy vyplatenia príspevku 
oprávneným príjemcom. 
Ad 2./ odbor sociálnych služieb MsÚ zabezpečí vykonanie úkonov k započítaniu 
jednorazového príspevku proti hodnote záväzku v príslušnej výške, ak manželia alebo jeden z 
manželov, ďalej pri matkách žijúcich v partnerskom vzťahu bez uzatvorenia manželstva matka 
alebo jej partner ako otec dieťaťa a ďalej pri ovdovelých matkách alebo otcoch matka alebo 
otec majú záväzok voči Mestu Nitra.  

4. Príspevok na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na každé   
dieťa. 

5. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 85,-EUR. 
6. Príspevok bude vyplatený výlučne do rúk jednému z rodičov, príp. zákonnému zástupcovi   

dieťaťa. 
 

Čl. 4 
Jednorazový príspevok obyvateľom mesta po priznaní nároku na predčasný starobný alebo 

starobný dôchodok 
1. Jednorazový príspevok obyvateľom mesta po priznaní nároku na predčasný starobný alebo 

starobný dôchodok sa poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci obyvateľom mesta 
v dôchodkovom veku. 

2. Jednorazový príspevok obyvateľovi mesta po priznaní nároku na predčasný starobný alebo 
starobný dôchodok sa poskytuje výlučne na jeho žiadosť po splnení podmienok podľa tejto 
smernice. 

3. Jednorazový príspevok patrí za splnenia podmienok: 
a) žiadateľ podá žiadosť o poskytnutie príspevku na predpísanom tlačive MsÚ, 
b) žiadateľovi bol priznaný nárok na predčasný starobný alebo starobný dôchodok dotknutým 

orgánom, o čom predloží doklad, 
c) žiadateľ podá žiadosť o príspevok najneskôr do 12 mesiacov odo dňa vzniku nároku na 

dôchodok, 
d)  žiadateľ má nepretržite najmenej 25 rokov trvalý pobyt na území mesta pred priznaním 

nároku na predčasný starobný alebo starobný dôchodok, 



e)  žiadateľ má vyrovnané záväzky voči Mestu Nitra, 
f) príspevok patrí aj žiadateľovi, ktorému vznikol nárok na starobný dôchodok alebo predčasný   

starobný dôchodok, ale nakoľko invalidný dôchodok je vyšší ako starobný dôchodok, 
naďalej sa mu vypláca invalidný dôchodok. 

4. Postup pri poskytnutí príspevku: 
a) príjemca podá žiadosť o poskytnutie príspevku spolu s príslušnými dokladmi na Klientskom 

centre služieb odboru sociálnych služieb MsÚ, 
b) referát evidencie obyvateľstva MsÚ poskytne na dožiadanie údaje o dĺžke trvania trvalého 

pobytu žiadateľa odboru sociálnych služieb MsÚ, 
c) oprávnený príjemca si na základe platobného poukazu vystaveného odborom sociálnych 

služieb MsÚ prevezme finančný príspevok v hotovosti v pokladni MsÚ alebo na požiadanie 
žiadateľa mu bude príspevok uhradený prevodom na ním určený bankový účet. 

5. Príspevok obyvateľovi mesta podľa tohto článku patrí iba raz. 
6. Výška príspevku obyvateľovi mesta po priznaní nároku na predčasný starobný alebo starobný 

dôchodok je 85,-EUR. 
7. Príspevok v zníženej výške 75,-EUR patrí žiadateľovi v prípade, ak mu k splneniu podmienky 

určenej v ods. 3 písm. d) tohto článku chýba najviac 5 mesiacov. 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

1. Poskytovanie príspevkov podľa tejto smernice sa vzťahuje výlučne na príjemcov, ktorí splnili 
podmienky na poskytnutie príspevku počnúc dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice. 

2. Na poskytovanie finančných príspevkov podľa tejto smernice sa nevzťahujú všeobecné predpisy 
o správnom konaní. 

3. V prípade, že v príslušnom rozpočtovom roku nebudú vyčerpané všetky finančné prostriedky 
schválené v rozpočte Mesta Nitry v danom roku na účely podľa tejto smernici, primátor mesta 
v súlade s rozpočtovým opatrením schváleným Mestským zastupiteľstvom v Nitre určí kritériá 
pre ich prerozdelenie obyvateľom mesta Nitry. 

 
Čl. 6  

Prechodné ustanovenia 
1.  Postup pri poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa upravený v Čl. 3 ods. 3 

tejto Smernice v znení jej dodatku č. 11 sa uplatní pri poskytovaní jednorazového príspevku 
pri narodení dieťaťa oprávneným osobám ako rodičom detí narodených odo dňa 01.01.2019. 

 
Čl. 7 

Účinnosť 
       Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.04.2007. 
1. Dodatok č. 1 k smernici nadobudol účinnosť dňom 01.08.2007. 
2. Dodatok č. 2 k smernici nadobudol účinnosť dňom 22.11.2007. 
3. Dodatok č. 3 k smernici nadobudol účinnosť dňom 01.01.2008. 
4. Dodatok č. 4 k smernici nadobudol účinnosť dňom 01.01.2009. 
5. Dodatok č. 5 k smernici nadobudol účinnosť dňom 02.03.2009. 
6. Dodatok č. 6 k smernici nadobudol účinnosť dňom 01.03.2010. 
7. Dodatok č. 7 k smernici nadobudol účinnosť dňom 08.02.2011. 
8. Dodatok č. 8 k smernici nadobudol účinnosť dňom 14.05.2014. 
9. Dodatok č. 9 k smernici nadobudol účinnosť dňom 23.10.2014. 
10. Dodatok č. 10 k smernici nadobudol účinnosť dňom 01.04.2015. 
11. Dodatok č. 11 k smernici nadobudol účinnosť dňom 01.01.2019. 
12. Dodatok č. 12 k smernici nadobudol účinnosť dňom 01.03.2019. 

 
V Nitre dňa 28.3.2007 
 

           Jozef Dvonč, v.r. 
        primátor mesta Nitry 


