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Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej
starostlivosti
Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti slúži na podporu osamostatnenia sa dieťaťa.

Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je plnoleté dieťa.

Podmienky nároku
Nárok na jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti má plnoleté dieťa, ak náhradná starostlivosť (osobná starostlivosť inej fyzickej osoby než rodiča, pestúnska
starostlivosť, poručníctvo) trvala aspoň jeden rok pred dosiahnutím jeho plnoletosti.

Žiadosť o príspevok
Oprávnená osoba si uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Nárok na príspevok si oprávnená osoba môže
uplatniť aj žiadosťou podanou elektronickými prostriedkami a podpísanou zaručeným elektronickým podpisom oprávnenej osoby.

Na spracovanie osobných údajov náhradného rodiča a zvereného dieťaťa sa nevyžaduje ich súhlas.

Tlačivo žiadosti je k dispozícii na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny alebo si ho môžete stiahnuť a vytlačiť.

Konanie o nároku
Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní okrem § 18 ods. 3, § 33 ods. 2, § 60, § 61 až § 68 zákona o správnom konaní, ak tento
zákon neustanovuje inak.

Výška príspevku
Výška jednorazového príspevku pri zániku náhradnej starostlivosti:

Jednorazový príspevok pri zániku náhradnej starostlivosti je vo výške 10,2-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Výška príspevku je zverejnená
na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v časti Štátne sociálne dávky/Pehľad dávok/Tabuľka - prehľad dávok 

Výplata príspevku
Podmienky vyplácania príspevku:

príspevok vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
vypláca sa najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom si oprávnená osoba uplatnila nárok na tento príspevok,
poukazuje sa na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo na žiadosť oprávnenej osoby sa vyplatí v hotovosti,
príspevok sa nevypláca do cudziny.

V prípade pobytu zvereného dieťaťa v cudzine dohodne oprávnená osoba s platiteľom spôsob poukazovania príspevku.

Povinnosti žiadateľa
Oprávnená osoba je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny zmeny, ktoré majú vplyv na nárok, výšku a výplatu príspevku.

Zánik nároku
Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa kalendárneho mesiaca, za ktorý patril.

Nárok na príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby.

Súčinnosť a spolupráca
Orgány štátnej správy, obce, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, školy, školské zariadenia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby sú povinné spolupracovať s úradmi
práce, sociálnych vecí a rodiny a na ich žiadosť podávať informácie a oznámenia vo veci nároku na príspevok, na jeho výšku a výplatu v rozsahu svojej pôsobnosti.

Legislatíva
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Zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení zákona č. 561/2008 Z. z.
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