
Mestská časť Bra~islava-Staré Mesto 

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

v znení Dodatku č. 1 

Čl.I 
Úvodné ustanovenia 

1. Zásady upravujú podmienky a postup pri poskytovaní peňažnej pomoci v čase hmotnej, 
alebo náhlej núdze z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto obyvateľom 
mestskej časti. 

2. Peňažná pomoc vo forme jednorazovej dávky v hmotnej núdzi\ alebo príspevku v čase 
náhlej núdze má nenávratný charakter. 

3. Na poskytovanie peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti nie je právny nárok, 
pričom nie je dotknutá povinnosť mestskej časti stanovená osobitným predpisom2). 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia 

1. Hmotná núdza pre účely týchto zásad je stav, keď príjem obyvateľa a fyzických osôb, 
ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nedosahuje zákonom určené životné minimum') 
príslušné obdobie a obyvateľ a fyzické osoby, ktoré sa s obyvateľom spoločne 
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť, alebo zvýšiť vlastným pričinením. 

2. Náhla núdza pre účely týchto zásad je náhly stav nedostatku, spôsobený mimoriadnymi 
udalosťami, najmä 
a) podstatným poklesom príjmu spôsobeným nepriaznivým zdravotným stavom 

obyvateľa alebo s ním spoločne posudzovaných osôb, 
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. 

3. Peňažná pomoc je určená a poskytuje sa výlučne obyvateľom s trvalým pobytom 
na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto minimálne 3 roky pred podaním 
žiadosti. 

Čl. III 
Účel poskytnutia peňažnej pomoci 

1. Účelom poskytovania peňažnej pomoci je podpora mestskej časti obyvateľom mestskej 
časti pri preklenutí ich nepriaznivej životnej situácie. 

2. Peňažnú pomoc možno poskytnúť oprávnenej osobe najmä na: 
a) Zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, 
b) úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie 

domácnosti,-zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti, 
c) úhradu mimoriadnych liečebných nákladov, 

1
) Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2
) Zákon č, 369/1990 zb. o obecnon1 zriadení v znení neskorších predpisov 

3
) Zákon č. 601/2003 Z.z. o životno1n 111inhne a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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d) úhradb výdavkov súvisiacich s nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, 
najmä s narodením, alebo úmrtím člena rodiny, 

e) zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze, 
f) pomoc pri vybavení osobných dokladov. 

1 

Čl.IV 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je 
a) obyvateľ, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti minimálne 3 roky 

pred podaním žiadosti a 
b) nachádza sa v hmotnej núdzi, poberá štátnu sociálnu dávku a príspevky podľa 

osobitného predpisu 1l. 
2. Výška poskytovanej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre oprávnené osoby je 

stanovená nasledovne: 
a) jednotlivcovi je mestská časť oprávnená poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej 

núdzi jedenkrát do roka maximálne do sumy 50 eur, 
b) osamelému rodičovi s nezaopatrenými deťmi, alebo rodinám s nezaopatrenými 

deťmi je mestská časť oprávnená poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 
jedenkrát do roka maximálne do sumy 100 eur. 

3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto možno oprávnenej osobe podľa 
ods. 1 tohto článku poskytnúť peňažnú pomoc celkovo za kalendárny rok najviac 
do výšky 2-násobku životného minima 3). · 

Čl. v 
Peňažný príspevok v čase náhlej núdze 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie peňažného príspevku v čase náhlej núdze je 
a) obyvateľ v náhlej núdzi, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti minimálne 

3 roky pred podaním žiadosti a 
b) jeho príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním v náhlej núdzi spoločne 

posudzujú, nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima 'l. 
2. Výška poskytovaného peňažného príspevku v čase náhlej núdze je určená nasledovne: 

a) jednotlivcovi je mestská časť oprávnená poskytnúť peňažný a vecný príspevok 
v čase náhlej núdze maximálne do sumy 100 eur, 

b) osamelému rodičovi s nezaopatrenými deťmi, alebo rodinám s nezaopatrenými 
deťmi je mestská časť oprávnená poskytnúť peňažný príspevok v čase náhlej núdze 
maximálne do sumy 150 eur. 

3. Peňažný príspevok v čase náhlej núdze je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi 
v príslušnom kalendárnom roku len raz. 

4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto možno oprávnenej osobe podľa 
ods. 1 tohto článku poskytnúť peňažnú pomoc celkovo za kalendárny rok najviac 
do výšky 2- násobku životného minima 'l. 

Čl. Vl 
Konanie o poskytnutí peňažnej pomoci 

1. Konanie o poskytnutí peňažnej pomoci sa začína na základe podania vyplneného tlačiva 
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci, ktoré je zverejnené na webovej stránke 
mestskej časti www.staremesto.sk, alebo je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí 
miestneho úradu. 
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2. Oprávneriá osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky doklady preukazujúce 
oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia pomoci, tak, ako je uvedené v poučení 
Žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci. 

3. Mestská :časť. pri preverovaní oprávnenosti a opodstatnenosti poskytnutia pomoci 
zisťuje, či sa oprávnená osoba v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred podaním žiadosti 
o poskytnutie peňažnej pomoci nedopustila porušenia všeobecne záväzných nariadení 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a či nemá ku dňu podania žiadosti žiadne záväzky 
voči mestskej časti. V prípade porušenia všeobecne záväzných nariadení, alebo 
nesplatených záväzkov voči mestskej časti sa peňažná pomoc neposkytuje. 

4. O forme poskytnutia peňažnej pomoci rozhoduje vedúci oddelenia sociálnych vecí. 
5. V prípade súbehu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa Čl. IV. týchto zásad 

a peňažného príspevku v čase náhlej núdze podľa Čl. V týchto zásad je mestská časť 
oprávnená poskytnúť iba jeden z uvedených príspevkov. 

6. Mestská časť rozhodne o poskytnutí peňažnej pomoci za príslušný kalendárny rok len 
na základe žiadostí podaných do 5. decembra toho roka. O žiadostiach podaných 
v termíne od 6. decembra do 31. decembra, mestská časť rozhodne v januári 
nasledujúceho kalendárneho roka. 

7. V prípade, že si žiadateľ nevyzdvihne rozhodnutím priznanú jednorazovú dávku 
v hmotnej núdzi podľa Čl. IV týchto zásad alebo peňažný príspevok v čase náhlej núdze 
podľa Čl. V týchto zásad v lehote 60 dní od doručenia rozhodnutia, nebude mu peňažná 
pomoc po uplynutí tejto lehoty vyplatená. 

8. Peňažná pomoc sa považuje za poskytnutú vydaním rozhodnutia. 

Čl. VII 
Účinnosť 

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2016. 

Dodatok č. 1 zásad nadobudol účinnosť dňa 1 O. februára 2017. 

--==-J;...-
___ M_g_r_. :::R-a-:d-o-:S'~ík 

starosta mestskej časti 

Zásady o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze 
schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 148/2015 
z 8. decembra 2015. 

Dodatok č. 1 k Zásadám o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 5/2017 
zo dňa 7. februára 2017. 
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