
Obec Rišňovce, Obecný úrad v Rišňovciach 
Smernica č. 1/2022 

o poskytovaní finančného príspevku osobitným skupinám 
obyvateľov obce Rišňovce  

 
 

 
Čl. l 

Úvodné ustanovenia 
 
1. Táto smernica upravuje postup pri poskytovaní jednorazových finančných príspevkov 

osobitným skupinám obyvateľov obce Rišňovce v súlade s výškou schválených finančných 
prostriedkov v rozpočte Obce Rišňovce na príslušný rozpočtový rok. 

2. Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach na svojom zasadnutí dňa 21.04.2022 uznesením         
č. 253/2022 splnomocnilo starostu obce Rišňovce 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 príspevku na stravovanie pre obyvateľov obce 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 obce viac ako 28 dní odo dňa narodenia. V prípade, ak 
je dieťa narodené mimo územia SR matke s trvalým pobytom na území obce Rišňovce, 
o priznaní a udelení príspevku rozhodne starosta obce na základe individuálnej žiadosti 
matky po preskúmaní žiadosti Sociálnou komisiou pri OZ, 
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 Obci 
Rišňovce, bude jednorazový príspevok započítaný proti hodnote záväzku v príslušnej 
výške, o čom budú vyhotovené pokladničné doklady v pokladni OÚ, 



e) oprávnená osoba na prijatie príspevku udelí Obci Rišňovce 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 Obci Rišňovce úplne vyplnený súhlas so spracovaním 
osobných údajov za účelom poskytnutia jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa na 
predpísanom tlačive OÚ (Príloha č. 1), 
b) 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; 
c) na základe poskytnutých súhlasov na spracovanie osobných údajov poverený 
zamestnanec referátu evidencie obyvateľov a domov OÚ vyhotoví zoznam údajov 
o narodeniach detí spravidla za príslušný rok, 

4. Ak oprávnený príjemca spĺňa podmienky pre poskytnutie príspevku: 
a) poverený zamestnanec OÚ zabezpečí poukázanie príspevku na bankový účet určený 
oprávneným príjemcom alebo zašle oprávnenému príjemcovi finančný poukaz na prevzatie 
príspevku v pokladni OÚ - v závislosti od zvolenej formy vyplatenia príspevku 
oprávneným príjemcom, 
b) poverený zamestnanec OÚ 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 Obci Rišňovce.  

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

6. Výška príspevku pri narodení dieťaťa je 50,00 EUR. 
7. Príspevok bude vyplatený výlučne do rúk jednému z rodičov, príp. zákonnému zástupcovi   

dieťaťa. 
 

Čl. 4 
Príspevok na stravovanie obyvateľom obce po priznaní nároku na predčasný starobný 

alebo starobný dôchodok 
 

1. Príspevok na stravovanie obyvateľom obce po priznaní nároku na predčasný starobný alebo 
starobný dôchodok sa poskytuje za účelom hmotnej podpory a pomoci obyvateľom obce 
v dôchodkovom veku ako dobrovoľná sociálna pomoc obce Rišňovce. 

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

3. Výška príspevku je stanovená vo výške 1,00 EUR /1 odobratý obed /1 pracovný deň pre 
oprávnenú osobu, ktorou je občan, ktorý má na území obce Rišňovce trvalý pobyt a je: 

a) poberateľom starobného dôchodku, ak jeho mesačný dôchodok nepresiahne výšku 
500,00 €, 



b) poberateľom invalidného dôchodku (invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, 
alebo posudku Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú 
činnosť nad 70%), ak jeho mesačný dôchodok nepresiahne výšku 500,00 €, 
c) nie je prijímateľom pobytovej sociálnej služby, 
d) nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb. 

4. Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči 
obci Rišňovce. 

5. Prvým krokom pre priznanie príspevku na stravovanie je podanie písomnej žiadosti na 
obecnom úrade Rišňovce (Príloha č.2). 

6. Súčasne s podaním žiadosti o priznanie finančného príspevku na stravu na OÚ v 
Rišňovciach si občan môže vybrať, z ktorého stravovacieho zariadenia bude stravu 
odoberať, či už osobne, alebo využije službu rozvozu jedál. Obec má v súčasnosti 
zmluvne zabezpečené, pre poskytovanie tejto služby, nasledovné prevádzky: 

a) Reštaurácia Barborka,  
b) M.K.A bufet 

7. Dôchodca pri odobratí stravy uhradí len rozdiel medzi výškou stravnej jednotky a 
príspevkom obce, a to priamo v stravovacom zariadení, resp. pri prevzatí jedla a obec 
uhradí stravovaciemu zariadeniu príspevok priznaný dôchodcovi podľa skutočne 
odobratého množstva stravy. 

 
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. 

 
Čl. 6  

Prechodné ustanovenia 
 

1. Postup pri poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa upravený v Čl. 3 ods. 
3 tejto Smernice sa uplatní pri poskytovaní jednorazového príspevku pri narodení dieťaťa 
oprávneným osobám ako rodičom detí narodených odo dňa 01.09.2021. 

 
Čl. 7 

Účinnosť 
 
       Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 22.04.2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
V Rišňovciach dňa 22.04.2022    Mgr. Mário Machovec 
        starosta obce Rišňovce 



Príloha č. 1 
 

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 
Meno a priezvisko matky dieťaťa:......................................................................................................... 
 
Dátum narodenia:.........................................................rodinný stav:............................................ 
 
Trvale bytom, ul.:......................................................... Rišňovce, PSČ:........................................ 
 
Prechodne 
bytom:............................................................................................................................................... 
 
Telefonický kontakt:................................................... č. OP matky:............................................. 
 
E-mailová 
adresa:............................................................................................................................................... 

                                                  
Dieťa – meno a priezvisko :.......................................................................................................................... 
 
Narodené dňa:.................................................................................................................................. 
 
  Spôsob doručenia finančného príspevku : 
   □ priamo v pokladni OÚ 
   □ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu /IBAN/ 
 

                        
 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych 
následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny 
orgán v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 
Doba spracúvania osobných údajov je v zmysle Registratúrneho poriadku mestskej alebo 5 
rokov od podania žiadosti 

 

V Rišňovciach, dňa:........................ Podpis žiadateľa: ............................................................ 

 

Príloha: Rodný list dieťaťa (oznámenie o narodení dieťaťa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Príloha č. 2 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie občanov 

 

 

Meno a priezvisko žiadateľa: ....................................................................................................... 

Dátum narodenia: ......................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................................................... 

Príjem, druh príjmu:   dôchodok - starobný .................... EUR 

dôchodok - invalidný .................... EUR  

Spôsob stravovania (zakrúžkovať vybratý spôsob):  

1. Osobný odber obeda v zariadení spoločného stravovania  

2. Rozvoz stravy  

 

Zariadenie spoločného stravovania, s ktorým má mesto uzatvorenú zmluvu:  

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

  

Vyhlasujem, že údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé, čo potvrdzujem svojim podpisom 

V Rišňovciach, dňa ................................... 

 

Podpis žiadateľa  ..................................................  

 

Prílohy:  

- Rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku za príslušný rok 
- Čestné prehlásenie 

 
___________________________________________________________________________ 

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o spracúvaní osobných údajov, 
ako aj o mojich právach pri ochrane osobných údajov. 

                          Podpis:.......................................................... 

 

 



Čestné prehlásenie 

 

Ja, ......................................................................(meno a priezvisko), nar. ................................. 

 

čestne prehlasujem, 

 

že ako dôchodca okrem dôchodku poberám/nepoberám* iný príjem z pracovnoprávneho 
vzťahu, zo zárobkovej alebo inej podobnej činnosti a všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som 
si vedomý/vedomá* právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov.  

 

 

V Rišňovciach, dňa .........................     ........................................... 

Podpis žiadateľa 

 

*nevhodné prečiarknuť 

 

 


