Najkrajšie starosti
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žiadosť o prijatie dieťaťa na
Po narodení sa radosť spája so zodpovednosťou a povinnosťami. V newslettri „Najkrajšie
starosti“ prinášam prehľad prvých krokov, ktoré by mali rodičia absolvovať po narodení
dieťaťa.
Hlásenie o narodení dieťaťa dostane matka v pôrodnici. S ním si na
matričnom úrade, pod ktorý patrí pôrodnica, príde vybaviť rodný list
dieťaťa. Z oboch dokladov si potom spraví kópie pre Sociálnu
poisťovňu (vyplatenie materského príspevku a prihlásenie na
dôchodkové poistenie), pre zamestnávateľa (uplatnenie daňového
bonusu), pre Úrad práce sociálnych vecí a rodiny UPSVaR (žiadosť o
prídavok na dieťa a príspevok pri narodení dieťaťa).
Prepúšťaciu správu dieťaťa treba odniesť vybranému pediatrovi v
prvý pracovný deň po prepustení z nemocnice a do 60 dní od
narodenia dieťaťa ho prihlásiť do vybranej zdravotnej poisťovne.
Zákonný zástupca (rodič) je povinný na ohlasovni pobytu hlásiť
začiatok trvalého pobytu novorodenca do 3 pracovných dní od
vystavenia rodného listu. Ak dieťa prihlasuje matka na rovnakú
adresu trvalého pobytu matky, treba si priniesť rodný list a občiansky
preukaz matky, ak dieťa prihlasuje na inú adresu, je nutné predložiť
aj list vlastníctva a súhlas všetkých vlastníkov nehnuteľnosti. Nahlásiť
novorodenca je potrebné aj správcovi domu.

Nezabudnite na cestovný doklad
Cestovný pas musí mať samostatne každé
dieťa, s ktorým rodič cestuje mimo územia
Slovenskej republiky. Cestovný pas vydáva
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
príslušné podľa trvalého alebo prechodného
pobytu občana. Pre obyvateľov Petržalky je
to pracovisko Bratislava V na Záporožskej
ulici.
Cestovný pas je nutné vybaviť osobne aj
s dieťaťom. Priniesť si treba občiansky
preukaz a zaplatiť správny poplatok.

Materský príspevok
Dávka nemocenského poistenia. Vypláca ju
Sociálna poisťovňa (pobočka je od minulého
roka zriadená aj na Kutlíkovej 17). Podporná
doba na poberanie materského je 34 týždňov
(osamelá matka má nárok na 37 týždňov, pri
dvojčatách až 43 týždňov). Doba sa ráta od
nástupu na materskú dovolenku.

Štátne sociálne dávky
vyplácané UPSVaR
(žiadosť je nutné podať osobne na Kutlíkovej 17 alebo
písomne na Vazovovej 7/a, 816 16 Bratislava)
Príspevok pri narodení dieťaťa – jednorazová dávka, o ktorú si
rodič s trvalým pobytom na Slovensku musí požiadať. Vypláca
sa od 28 dňa od narodenia dieťaťa po dobu maximálne do 6
mesiacov. Nárok na príspevok má matka (ak pri pôrode
zomrela alebo súd zveril dieťa do výchovy otca, tak otec
dieťaťa).
Prídavok na dieťa – mesačne vyplácaná dávka zákonnému
zástupcovi, ak sa stará o nezaopatrené dieťa a má trvalý
alebo prechodný pobyt na území SR.
Rodičovský príspevok – dĺžka vyplácania mesačnej dávky je
najdlhšie do 3 rokov veku dieťaťa, resp. do 6 rokov veku
dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. O
príspevok žiada zákonný zástupca písomne v mieste trvalého
bydliska.
Príspevok na starostlivosť o dieťa – príspevok je alternatíva k
rodičovskému príspevku. Požiadať oň môže iba pracujúci
alebo študujúci rodič, ktorý sa stará o dieťa do 3 rokov. Dávku
vyplácajú mesačne.

Daňový bonus
Daňová úľava, ktorú poskytuje daňovníkovi vyživujúcemu nezaopatrené dieťa žijúce s ním v domácnosti formou
zníženia dane z príjmov, ktoré by inak daňovník musel zaplatiť.
Daňový bonus si môže uplatniť len jeden rodič u zamestnávateľa alebo pri podaní daňového priznania.
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