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Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  

č. 4/2011 z 26. apríla 2011 
 

o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci  
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze  

a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 
 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Staré Mesto sa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov, § 3 ods. 2 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a čl. 32 ods. 5 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
dodatkov č. 1 až 3, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 
 

Úvodné ustanovenie 
 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje poskytovanie 
peňažnej a vecnej pomoci (ďalej iba „pomoc“) obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
(ďalej len „obyvateľ“) v čase hmotnej núdze,  náhlej núdze a pri zabezpečovaní spoločného 
stravovania dôchodcov v určených zariadeniach verejného stravovania z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto.  
 

§ 2 
 

 Výklad pojmov 
 

(1) Obyvateľ pre účely tohto nariadenia je fyzická osoba s trvalým pobytom na území 
mestskej časti. 
 

(2)  Hmotná núdza  pre účely tohto nariadenia  je stav, keď príjem obyvateľa a fyzických 
osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum1) a obyvateľ a fyzické 
osoby, ktoré sa s obyvateľom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť 
vlastným pričinením. 
 

(3) Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je náhly stav nedostatku, spôsobený 
mimoriadnymi udalosťami,  najmä 

 

a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických 
osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles  príjmu, 

b) náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia nákladov na 
zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečenie potrebnej starostlivosti 
o člena rodiny, 

c) nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, najmä narodenie alebo úmrtie člena 
rodiny. 

 
                                                 
1)    Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  



 

§ 3 
 

Oprávnené osoby 
 

Oprávnenou osobou je 
a) obyvateľ v hmotnej núdzi (§ 2 ods. 2), ktorému sa vypláca dávka a príspevky podľa 

osobitného predpisu2), 
b) obyvateľ v náhlej núdzi (§ 2 ods. 3),  ktorý nespĺňa podmienky podľa písmena a), a ktorého 

príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním v náhlej núdzi spoločne posudzujú,  
nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima1), 

c) obyvateľ, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky z dôchodkového poistenia a žiada 
 príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov v určených zariadeniach verejného stravovania, 
ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú,  nepresahuje 2 
násobok sumy životného minima1). 

 

§ 4 
 

Druhy  pomoci 
 

(1)  Pomoc možno poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme ako  
a) jednorazovú dávku v hmotnej núdzi2) oprávnenej osobe podľa § 3 písm. a) tohto nariadenia, 
b) príspevok v čase náhlej núdze oprávnenej osobe podľa § 3 písm. b) tohto nariadenia,  
c) príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov v určených zariadeniach verejného stravovania 

oprávnenej osobe podľa § 3 písm. c) tohto nariadenia. 
 

(2) Pomoc má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá oprávnená osoba právny nárok. 
 

§ 5 
 

Účel poskytnutia  pomoci 
 

Pomoc možno poskytnúť oprávnenej osobe (§ 3) najmä na 
a) zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze (§ 2 ods. 3), 
b) úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, 

zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 
c) úhradu mimoriadnych liečebných nákladov, 
d) spoločné stravovanie dôchodcov  v určených zariadeniach verejného stravovania.  
 

§ 6 
 

Výška  pomoci 
 

(1)  Oprávnenej osobe (§ 3) možno  poskytnúť pomoc (§ 4) celkovo za kalendárny rok do 
výšky 1,5 násobku sumy životného minima1).  

 

(2)  V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Staré Mesto možno oprávnenej osobe (§ 3) 
poskytnúť pomoc (§ 4) celkovo za kalendárny rok najviac do výšky 3 násobku sumy životného 
minima1). 
 

(3)  Oprávnenej osobe podľa § 3 písm. c) tohto nariadenia možno poskytnúť pomoc  
nasledovne: 
1. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom do 1,5 násobku 

životného minima príspevok v sume 1,50 EUR na jeden obed;  
2. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom vo výške nad 

1,5 násobok do 2 násobku životného minima príspevok v sume 0,75 EUR na jeden obed.  

                                                 
2)  Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 



 
§ 7 

 

Konanie o  poskytnutí  pomoci 
 

(1)  Konanie o poskytnutí pomoci sa začína na základe písomnej žiadosti oprávnenej 
osoby (§ 3) o poskytnutie pomoci. 
 

(2)  Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti o poskytnutie pomoci všetky 
doklady, preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia pomoci, najmä potvrdenie 
o príjmoch oprávnenej osoby a potvrdenie o  príjmoch fyzických osôb, ktoré sa s oprávnenou 
osobou spoločne posudzujú. 

 

(3) Mestská časť pri preverovaní oprávnenosti a opodstatnenosti poskytnutia pomoci 
zisťuje, či sa oprávnená osoba (§ 3) v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred podaním žiadosti 
o poskytnutie pomoci nedopustila porušenia všeobecne záväzných nariadení mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto; v prípade ich porušenia sa pomoc spravidla neposkytuje.  
 

(4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa môže začať konanie o poskytnutí pomoci 
aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti oprávnenej osoby o poskytnutie pomoci. 
 

(5) Na konanie o poskytnutí pomoci sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom 
konaní3). 
 

§ 8 
 

Zrušovacie ustanovenie 
 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č.10/2010 
zo 14. septembra 2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov. 
 

§ 9 
 

Účinnosť 
 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2011. 
 

 
 

 
 

 
PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti  
Bratislava–Staré Mesto 

 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 17/2011 zo dňa 26. apríla 2011. 

                                                 
3)   Zákon č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 


