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Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
 
A. z r u š u j e 
 
a/ uznesenie č. 88/2003, ktorým schválilo výšku finančného príspevku na spoločné 
stravovanie dôchodcov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto s účinnosťou 1.7.2003 

 
b/ Všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava Staré - Mesto č. 9/2005 
z 13.12.2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze, schválené 
uznesením miestneho zastupiteľstva č. 122/2005 s účinnosťou 1.7.2003 

 
B. s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie č. ....... /2008 o poskytovaní finančnej pomoci občanom  v čase 
núdze v znení Prílohy č. 1 s účinnosťou  1.7.2008 
 
C. u k l a d á 
 
starostovi mestskej časti Bratislava - Staré Mesto zabezpečiť 
 
a/ zapracovanie aktuálnych pripomienok, s ktorými sa predkladateľ stotožnil 
 
b/ zverejnenie  schváleného všeobecne záväzného nariadenia 
 
c/ vydávanie rozhodnutí o finančnej pomoci občanom v čase  núdze v súlade so schváleným 

všeobecne záväzným nariadením  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Dôvodová správa 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.9/2005 z 13.12.2005 
o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze (ďalej len „VZN č.9/2005“), 
ktoré je  účinné od 1.1.2006, upravuje poskytovanie jednorázovej finančnej pomoci v čase náhlej 
núdze z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) obyvateľom 
mestskej časti z vyčlenených prostriedkov v príslušnom kalendáronom roku na uvedený účel. 
Vychádza z potrieb obyvateľov mestskej časti, ktorí sa v náhlej núdzi ocitli a vzhľadom na svoj 
vek a zdravotný stav nie sú schopní stav náhlej núdze okamžite zmeniť, z politickej vôle 
miestneho zastupiteľského orgánu pomôcť obyvateľom mestskej časti v stave ich núdze, z 
finančných podmienok mestskej časti a z vtedajších legislatívnych možností. Oprávnenými 
žiadateľmi sú obyvatelia mestskej časti  s trvalým pobytom na jej území, ktorí sa ocitli v stave 
náhlej núdze a pritom sú poberateľmi dávok dôchodkového zabezpečenia, nemocenského 
poistenia alebo dávok a príspevkov v hmotnej núdzi podľa podmienok ustanovených týmto VZN 
č.9/2005. Prehľad o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v roku 2007 podľa tohto 
nariadenia uvádza nasledovná tabuľka: 
 

Sociálna skupina Počet vybavených žiadostí Vyplatená suma v Sk 
Dôchodcovia a občania so ZP 71 141 tis. 
Rodiny s deťmi 39 153 tis. 
Ostatní osamelí občania 154 310 tis. 
v tom : občania bez domova 80 166 tis. 
2007 CELKOM 264   620 tis. * 

      * uvedená suma zahŕňa aj výdavky na Vianočná večeru pre osamelých dôchodcov 
 
Dôvod pre zmenu VZN č.9/2005 predstavuje aktuálne právne prostredie upravujúce možnosti 
poskytovania finančnej pomoci občanom zo strany obce, existujúce dva predpisy mestskej časti 
týkajúce sa predmetnej finančnej pomoci a prax mestskej časti, čo viedlo k potrebe komplexného 
usporiadania podmienok pre poskytovanie finančnej pomoci odkázaným obyvateľom mestskej 
časti: 
a/ Dodatok č. 37 Štatútu Hl. mesta SR Bratislavy zo dňa 1. februára 2007 upravuje povinnosť 
mestských častí poskytovať jednorazové dávky v hmotnej núdzi občanom poberajúcim štátne 
dávky a príspevky v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu;  
b/ Podmienky poskytovania príspevkov na spoločné stravovanie dôchodcov (poskytujú sa 
mesačne vo forme predaja zľavnených stravných lístkov) upravuje uznesenie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti č.88/2003 zo dňa 24.6.2003 a poskytovanie týchto príspevkov 
komunikuje s VZN č.9/2005 len v rámci započítania výšky poskytnutého príspevku do celkovej 
sumy jednorazovej finančnej pomoci poskytnutej v kalendárnom roku (§7, ods.1 VZN č.9/2005). 
Kritériá pre poskytovanie príspeku na spoločné stravovanie dôchodcov upravujú hranicu príjmu 
oprávnených žiadateľov v 2 rovinách a to pre žiadateľov s príjmom vo výške do 1,5 násobku súm 
životného minima (príspevok 25,-Sk/1 stravný lístok) a s príjmom vo výške do 2 násobku súm 
životného minima (príspevok 10,-Sk/1 stravný lístok). Vzhľadom na to, že výška príspevku bola 
naposledy stanovená v roku 2003 a odvtedy došlo v nárastu cien základných potravín, čo sa 
mierou inflácie premietlo do ceny stravných lístkov, navrhujeme zvýšiť príspevok na stravný lístok 
v oboch rovinách o 5,- Sk. Navrhované zvýšenie príspevku na spoločné stravovanie dôchodcov 
predstavuje zvýšenie tejto formy pomoci o cca 80 tis. Sk. 
Touto zmenou nepredpokladáme potrebu zmeny bežného rozpočtu mestskej časti na rok 2008 
v časti 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v tom: 2.dávky sociálnej pomoci rozpočtovaného v sume 



1.150 tis. Sk, nakoľko výdavky na spoločné stravovania dôchodcov rozpočtované v sume 350 tis. 
Sk tvoria súčasť uvedenej rozpočtovanej sumy výdavkov schválenej na finančnú pomoc občanom.  
c/ Poskytovanie jednorazovej finančnej pomoci v súčasnosti rieši VZN č.9/2005 v §5 ods.5 písm. 
a) a b) v absolútnej hodnote sumy poskytnutej v 1 kalendárnom roku a to 5.000,-Sk pre 
jednotlivca a 10.000,-Sk pre rodinu (bez ohľadu na počet členov rodiny). V našom návrhu sa 
prikláňame k stanoveniu celkovej sumy poskytnutej finančnej pomoci v 1 kalendárnom roku 
násobkom súm životného minima a to v celkovej sume finančnej pomoci vo výške do 1,5 násobku 
súm životného minima pre jednotlivca a vo výške do 3 násobku súm životného v prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, pričom odporúčame podporné stanovisko Komisie sociálnej, 
zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti (§5 ods.1 návrhu VZN).   
d/  V našom návrhu VZN v §4 ods.2 navrhujeme uplatňovať vhodne hotovostnú, bezhotovostnú 
a kombinovanú formu finančnej pomoci s cieľom účelného a adresného využitia finančnej pomoci 
(napr. zaplatenie bývania a pobytu v ubytovni). Rozširujeme okruh oprávnených príjemcov o  deti 
odkázaných rodín, ktoré navštevujú predškolské a školské zariadenia vrátane špecialnych 
a stredných škôl, okrem detí, ktorým je poskytovaná dotácia na stravu (deti rodín, ktoré poberajú 
štátne dávky a príspevky v hmotnej núdzi).  
e/  V §7 ods. 4 návrhu VZN rozširujeme možnosť poskytnutia finančnej pomoci v  prípadoch 
hodných osobitného zreteľa, kedy mestská časť koná aj z vlastného podnetu bez predchádzajúcej 
písomnej žiadosti občana. Týmto opatrením otvárame možnosť aj pre poskytnutie mimoriadnej 
vianočnej finančnej pomoci a to najmä pre osamelých a sociálne slabých občanov. 
 
Záver:  
Vzhľadom na závažné a početné zmeny súčasného VZN č.9/2005 navrhujeme prijať nové 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti o poskytovaní finančnej pomoci občanom v čase 
núdze, ktoré nahradí pôvodné VZN č.9/2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N á v r h : 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 

č...../2008  z 13. mája 2008 
 

o poskytovaní finančnej pomoci občanom v čase núdze 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a čl. 6 ods. 2 písm. za) Štatútu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1  až 39  sa uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky 

poskytovania finančnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (ďalej len 
„mestská časť“) v čase ich hmotnej núdzi. Právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdzi občana, 
poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke upravuje osobitný predpis1).  
 
 

§ 2 
Účel poskytovania finančnej pomoci  

 
(1) Pre účely poskytovania finančnej pomoci sa považuje za núdzu: 
 

a) stav hmotnej núdze, kedy príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne 
posudzujú, nedosahuje životné minimum podľa osobitného predpisu2) a občan a fyzické 
osoby, ktoré sa spolu s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo 
zvýšiť vlastným pričinením, 

 

b) náhly stav nedostatku alebo poklesu príjmu, ktorý je spôsobený nepriaznivým zdravotným 
stavom, nečakanou životnou udalosťou v rodine, nezavineným finančným zaťažením 
spojeným so zvýšením výdavkov na bývanie a inými mimoriadnymi udalosťami, na základe 
ktorých sa občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú v náhlej núdzi 
ocitli. 

  
 

§ 3 
Oprávnení žiadatelia 

 
(1) Finančná pomoc v čase núdzi sa poskytuje občanom s trvalým pobytom na území mestskej 

časti. V prípade úplných rodín, ak rodičia majú rôzne trvalé bydlisko, rozhodujúcim je 
miesto trvalého pobytu nezaopatreného dieťaťa. 

 

                                                
1) Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
2) Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 



(2) Za občana odkázaného na poskytnutie finančnej pomoci podľa tohto nariadenia sa 
považuje: 

 

a) občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne 
posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky podľa osobitného predpisu3), 

 

b) občan, ktorý nespĺňa podmienky podľa písm. a) a ktorý spĺňa podmienky uvedené v § 
2 ods.1 písm. b) tohto nariadenia a ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa 
s občanom spoločne posudzujú nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima4), 

 

c) občan, ktorý je poberateľom niektorej dôchodkovej dávky z dôchodkového poistenia5) 
a žiada o príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov a jeho príjem a príjem 
fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú nepresahuje 2 násobok sumy 
životného minima6). 

 
 

§ 4 
Forma poskytovania finančnej pomoci  

 
(1) Občanom sa poskytuje nasledovná finančná pomoc: 
     

    1.1.) jednorazová dávka v hmotnej núdzi7) určená najmä na úhradu mimoriadnych      
výdavkov; za mimoriadne výdavky na účely poskytovania dávky8) sa považujú najmä 
výdavky nevyhnutne potrebné na uspokojenie hmotných potrieb občana a jeho rodiny, 

 

1.2.)  finančný príspevok v čase náhlej núdzi pre účely uvedené v § 2 ods.(1)  písm. b) tohto 
nariadenia. 

 
(2) Formu a spôsob poskytovania dávky a príspevkov upravuje osobitný predpis9):   
      

 2.1.)  v hotovosti - peňažnej forme, 
 

      2.2.) v bezhotovostnej - vecnej forme príspevkom účelovo viazaným na zabezpečenie 
základných životných podmienok najmä: 

 

              a) na stravovanie detí navštevujúcich predškolské a školské zariadenia vrátane                      
špeciálnych a stredných škôl, okrem detí, ktorým je poskytovaná dotácia na                      
stravu10),  

 

     b) na spoločné stravovanie dôchodcov11) a zdravotne postihnutých občanov12),  
 

 c) na výdavky spojené s bývaním13), 
 

 d) na ďalšie mimoriadne a nepredvídané výdavky po ich schválení na základe                      
písomnej žiadosti oprávneného žiadateľa podľa § 3 tohto nariadenia,  

 

  2.3.) kombinovanou formou bod 2.1.) a 2.2.). 
 

                                                
3) § 10 ods. 1 až 8, zákona č. 599/2003 Z.z., 
4) § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 601/2003 Z.z. v znení Opatrenia Ministrestva práce sociálnych vecí a rodiny   
    SR č. 291/2007 Z.z. o úprave súm životného minima, 
5)  § 13 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, 
6)  § 1 Opatrenia MPSVaR SR č. 291/2007 Z.z., 
7)  § 15 ods. 1 a 2 zákona č. 599/2003 Z.z., 
8)  § 115 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení  
    ďalších zákonov, 
9)  § 19 zákona č. 599/2003 Z.z.,  
10)  Výnos MPSVaR č. 29775/2007-II/I z 5.12.2007 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR, 
11)  zákon č. 461/2003 Z.z., 
12)  Príloha č. 6 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 
13)  Napr.: § 20 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, 



 
§ 5 

Výška finančnej pomoci 
 

(1) Finančná pomoc občanom za kalendárny rok sa poskytuje do výšky: 
 

a) 1,5 násobku súm životného minima na návrh Oddelenia sociálnych vecí miestneho úradu 
mestskej časti, 

 

b) 3 násobku súm životného minima v prípadoch hodných osobitného zreteľa na návrh 
Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny miestneho zastupiteľstva mestskej časti. 

 

(2) Finančná pomoc poskytnutá občanovi na spoločné stravovanie dôchodcov a na poskytovanie 
sociálnej služby v zariadení mestskej časti v kalendárnom roku sa započíta príslušným 
násobkom životného minima podľa § 5 ods.(1) tohto nariadenia.   

 
 

§ 6 
Podmienky poskytovania finančnej pomoci 

 
(1) Pre posudzovanie stavu núdze sa zohľadňuje: 

 

a) aktuálna spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby určená osobitným 
predpisom14) ako suma životného minima14a) občana podľa § 3 ods. (2)  písm. a) až c) 
tohto nariadenia, 

 

b) preukázané náklady na zabezpečenie životných podmienok občana a fyzických osôb, ktoré 
sa s občanom spoločne posudzujú,  

 

c) preukázané mimoriadne náklady uvedené v § 2 ods.1 písm. b) tohto nariadenia. 
 
(2) Zisťovanie príjmov občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú 

upravuje osobitný zákon15). 
 

(3) Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov a poskytovanie finančnej pomoci podľa § 3 
ods.2 písm. a) a § 4 ods.1 tohto nariadenia sa navzájom nevylučujú. 

 

(4) Finančná pomoc občanom v čase núdze sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana. 
Žiadosť musí spĺňať náležitosti podľa správneho poriadku16).  

 

(5) K žiadosti predkladá občan doklady: 
 

 a) o svojich príjmoch a príjmoch fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne                 
posudzujú, 

 

b) o svojich majetkových pomeroch a majetkových pomeroch fyzických osôb, ktoré sa 
s občanom spoločne posudzujú, 

 

 c) potvrdenie o návšteve školy u nezaopatrených detí, 
 

   d) iné doklady podporujúce dôvody uvedené v žiadosti. 
 

(6) Poskytnutie sociálnej služby16a) a poskytnutie finančnej pomoci mestskou časťou občanom 
v stave núdze sa vzájomne nevylučuje.  

 
 

                                                
14)  zákon č. 601/2003 Z.z., 
14a) Opatrenie MPSVaR  č. 291/2007 Z.z., 
15)  § 3 a § 4 zákona č. 601/2003 Z.z., 
16)  § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
16a) § 14 ods. 2 písm. a) až e) zákona č. 195/1998 Z.z., 



 
§ 7 

Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci 
 
(1) Finančná pomoc mestskej časti pre občanov v stave núdzi má charakter nenávratnej pomoci, 

ktorá občanovi patrí po uplatnení zákonných nárokov. Bez skúmania zmeny stavu núdze koná 
mestská časť v prípadoch osobitného zreteľa ak vec neznesie odklad v súvislosti s priamym 
ohrozením života alebo zdravia občana alebo ak také priame ohrozenie trvá voči 
posudzovaným osobám.   

 

(2) Na konanie o posúdenie podmienok pre poskytovanie finančnej pomoci sa vzťahuje správny 
poriadok a občiansky súdny poriadok17). 

 

(3) O poskytnutí finančnej pomoci na základe overeného návrhu rozhodnutia vedúcim oddelenia 
sociálnych vecí,  rozhoduje starosta mestskej časti.  

 

(4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa správny orgán koná aj z vlastného podnetu bez 
predchádzajúcej písomnej žiadosti občana.  

 

(5) Finančná pomoc pre občanov mestskej časti v čase núdzi sa poskytuje z rozpočtu mestskej 
časti schváleného na bežný kalendárny rok. 

 

(6) V prípade, že bola finančná pomoc vyplatená neoprávnene alebo v nesprávnej výške 
z dôvodu, že občan si nesplnil povinnosti stanovené právnymi predpismi a týmto nariadením,  
alebo finančnú pomoc získal v rozpore s právnymi predpismi, mestská časť vydá rozhodnutie 
o povinnosti vrátiť neoprávnene vyplatenú finančnú pomoc.    

 

(7) Pre plnenie stanovenej povinnosti rozhodnutím podľa predchádzajúceho odseku mestská časť 
využije všetky právne prostriedky.  

 
 

§ 8 
Záverečné  ustanovenie 

 
(1) Týmto nariadením nie je dotknutá povinnosť mestskej časti ustanovená zákonom o obecnom 

zriadení18).   
 

(2) Kontrolu uplatňovania zákonnosti pri dodržiavaní tohto nariadenia a kontrolu vynaložených 
finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti vykonáva hlavný kontrolór mestskej 
časti19). 

 

(3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti č. 
9/2005 z 13. decembra 2005 o poskytovaní jednorazovej finančnej pomoci v čase náhlej núdze 
schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 122/2005.  

 

(4) Toto všeobecne záväzné nariadenie v znení Prílohy č. 1 nadobúda účinnosť 1.7.2008.  
 

 
 
 
        
        Ing. arch. Andrej PETREK 
            starosta mestskej časti 
           Bratislava - Staré Mesto 
 

                                                
17)  § 244 až 250s zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, 
18)  § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
19)  čl. 13 ods. 1 až 13 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 



 
Príloha č. 1 

 
 
Príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov 
 
 
 
Pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov  
s príjmom do výšky 1,5 násobku životného minima ..................... príspevok v sume 30,- Sk 
 
Pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov  
s príjmom do výšky 2 násobku životného minima ........................ príspevok v sume 15,- Sk 
 
 
 
 


