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Oznámenie o poskytovaní 
starostlivosti o dieťa na účely prídavku na dieťa


Údaje v oznámení vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru  
































A
Údaje o dieťati












































Meno

Priezvisko
                  

































Dátum narodenia



Adresa trvalého pobytu



         













































































B
Údaje o oprávnenej osobe (rodičia)












































Meno a priezvisko matky



Dátum narodenia



Adresa trvalého pobytu








































Meno a priezvisko otca



Dátum narodenia



Adresa trvalého pobytu






















































































C
Údaje o poskytovateľovi starostlivosti o dieťa (zariadenie, právnická, fyz.osoba)































Názov a adresa sídla poskytovateľa - zariadenia, právnickej osoby


























Adresa poskytovania starostlivosti o dieťa (miesto, kde sa starostlivosť vykonáva - 
































uviesť v tvare: ulica, číslo, PSČ, obec, tel. číslo )









































Fyzická osoba, ktorá vykonáva starostlivosť o dieťa na základe živnostenského oprávnenia
































Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu 





Adresa poskytovania starostlivosti

















































Fyzická osoba, ktorá vykonáva starostlivosť o dieťa (bez živnostenského oprávnenia)






















Meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu 



Adresa poskytovania starostlivosti





































D














































Meno a priezvisko osoby, ktorá oznámenie vyplnila 








































Dátum

Podpis
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U p o z o r n e n i e

Oznámenie o  poskytovaní starostlivosti o dieťa predkladá žiadateľ alebo poberateľ k žiadosti o prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa. Oznámenie o  poskytovaní starostlivosti o dieťa je potrebné doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby.
V časti C vyplní oprávnená osoba príslušnú časť podľa toho, kto poskytuje/zabezpečuje starostlivosť o dieťa - zariadenie, právnická osoba, fyzická osoba, ktorá ju poskytuje na základe živnostenského oprávnenia alebo fyzická osoba (napr. rodič, starý rodič) bez živnostenského oprávnenia.
Oprávnená osoba je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude  zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku; to neplatí, ak starostlivosť o  nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské  alebo rodičovský príspevok.  
V prípade, ak dôjde k zmene poskytovateľa starostlivosti, oprávnená osoba je povinná túto zmenu písomne oznámiť do ôsmich dní platiteľovi prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa.

	


