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Zásady 

poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni 

Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

1. Zásady upravujú postup pri poskytovaní pomoci občanom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len „mestská čast"') v Sociálnej výdajni mestskej časti (ďa l ej len „Sociálna výdajňa" ) . 

2. Pomoc v Sociálnej výdajni je poskytovaná občanom mestskej časti bezplatne. 
3. Sociálna výdajňa je zriadená a prevádzkovaná mestskou časťou . 

Čl. II 
Všeobecné ustanovenia 

1. Sociálna výdajňa poskytuje bezplatnú pomoc pre nízkopríjmových obyvate ľov mestskej časti. 
2. Účelom Sociálnej výdajne je doplnkovou formou pomôcť obyvate ľom mestskej časti, ktorí sa 

nachádzajú v zlej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne. Účelom Sociálnej 
výdajne nie je zabezpečovať základné životné a stravovacie potreby obyvateľov v plnom rozsahu. 

3. Bezplatnou pomocou poskytnutou v Sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru , najmä potravín 
a iného rozl ičného tovaru, ktorý sa bude nachádzať v Sociálnej výdajni oprávnenej osobe pod ľa Č l. III 
týchto zásad v súlade s týmito zásadami. 

4. Tovar podľa ods. 3 tohto článku je zabezpečovaný najmä prostredníctvom Potravinovej banky 
Slovenska. Mestská časť nezodpovedá za dodané množstvo a sortiment tovaru. 

Čl. III 
Cieľová skupina žiadateľov bezplatnej pomoci 

Cieľovou skupinou žiadateľov bezplatnej sociálnej pomoci v Sociálnej výdajni sú obyvatelia mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorých príjem nepresahuje 2-násobok životného min ima podľa 
osobitného predpisu 1. 

Čl.IV 
Pravidlá poskytovania bezplatnej pomoci 

1. Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebné, aby žiadateľ splnil nasledovné podmienky: 
a) trvalý pobyt žiadateľa na území mestskej časti minimálne jeden rok pred podaním žiadosti, 
b) mesačný príjem, ktorý nepresahuje 2-násobok životného minima podľa osobitného predpisu, 
c) uhradené finančné záväzky voči mestskej časti . 

2. Pri zisťovan í príjmu podľa odseku 1 písm. b) tohto článku sa postupuje podľa osobitného predpisu2 . 
3. Žiadateľ získa príslušný počet bodov na kalendárny mesiac: 

a) základná hodnota 
b) za každé nezaopatrené dieťa 
c) poberateľ dávky v hmotnej núdzi 

4. Kombinácia jednotlivých bodových hodnotení je možná. 

30 bodov 
10 bodov 
10 bodov 

5. Poskytovanie pomoci v Sociálnej výdajni sa uskutočňuje prostredníctvom kartového systému. 
Oddelenie sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti (ďalej len „oddelen ie sociálnych vecí") vydá 
žiadateľovi čipovú kartu, ktorou sa preukáže pri preberaní tovaru . 

6. Karta je neprenosná na inú osobu a príslušný počet bodov na či povej karte nie je možné preniesť do 
ďalš ieho kalendárneho mesiaca . Pri vydaní čipovej karty v priebehu kalendárneho mesiaca bude 
žiadateľovi pripísaný iba alikvotný počet bodov podľa počtu dní. Prislúchajúci počet bodov sa 
zaokrúhľuje smerom nahor. Kredit na čipovej karte sa obnovuje automaticky, vždy k prvému dňu 
príslušného kalendárneho mesiaca. 

1 Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďa lej len „zákon č. 601/2003 Z .z.") 
2 § 3 zákona č . 60 1/2003 Z.z. 



7. Čipová karta sa vydáva na obdobie 12 mesiacov. Po uplynutí tohto obdobia je nevyhnutné opätovne 
dokladovať splnenie podmienok podľa Čl. IV ods. 1 týchto zásad a prílohy k žiadosti na oddelenie 
sociálnych vecí, ktorými sa preukáže oprávnenosť poskytovania bezplatnej pomoci na obdobie ďa lších 

12 mesiacov. 
8. Žiadateľ je povinný uhradiť administratívny poplatok za vydanie a prevádzkovanie čipovej karty vo 

výške 1,00 euro do pokladne miestneho úradu mestskej časti najneskôr v deň prevzatia čipovej karty. 
Doklad o zaplatení predloží určenému zamestnancovi na oddelení sociálnych vecí, ktorý vzápätí 
žiadateľovi vydá čipovú kartu. V prípade straty alebo z iného dôvodu je vydanie náhradnej karty 
spoplatnené sumou 5,00 eur. 

9. Denný limit odberu na jednu osobu je maximálne 1 O bodov s ohľadom na druh a množstvo dodaného 
tovaru. 

10. Tovar, ktorý už nie je možné v Sociálnej výdajni vydať, oddelenie sociálnych vecí odovzdá 
neziskovým organizáciám poskytujúcim pomoc ľuďom bez domova. 

Čl.V 
Postup pri vybavovaní poskytovania bezplatnej pomoci 

1. Žiadateľ predloží žiadosť o poskytovanie sociálnej pomoci na predpísanom tlačive oddeleniu 
sociálnych vecí. 

2. Žiadateľ, ktorý predloží neúplne vyplnenú žiadosť, alebo žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky 
požadované prílohy, bude písomne vyzvaný na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ v termíne do 30 dní 
od doručenia výzvy na doplnenie žiadosti požadované údaje, resp. prílohy nedoplní, bude sa na 
žiadosť prihliadať ako keby nebola podaná. O tejto skutočnosti zašle sociálne oddelenie žiadateľovi 
oznámenie. 

3. Žiadateľ má oznamovaciu povinnosť do 8 dní nahlásiť všetky nové skutočnosti , ako aj zmenu 
skutočností , ktoré môžu mať vplyv na jemu poskytovanú bezplatnú pomoc. 

4. Po preskúmaní žiadosti a vyhodnoten í oprávnenosti poskytovať žiadateľovi bezplatnú pomoc 
v Sociálnej výdajni, vydá vedúci oddelenia sociálnych vecí súhlas na poskytovanie tejto pomoci. 

5. V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky poskytovania bezplatnej pomoci alebo v prípade, že 
prestane spfňať podmienky na poskytovanie bezplatnej pomoci, žiadateľ nemá, resp. stráca nárok na 
poskytovanie bezplatnej pomoci v Sociálnej výdajni. 

Čl. Vl 
Spoločné ustanovenia 

1. Ak mestská časť zistí, že prijímateľ bezplatnej pomoci akýmkoľvek spôsobom túto pomoc zneužíva, 
mestská časť s okamžitou platnosťou poskytovanie tejto pomoci zastaví. 

2. Mestská časť si vyhradzuje právo neposkytovať bezplatnú pomoc v prípade nedodania tovaru do 
Sociálnej výdajne. 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Zrušujú sa Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
č. 95/2015 z 22. septembra 2015. 

2. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 1. októbra 2018. 

gr. R~evčík 
starosta mestskej časti 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 113/2018 z 18. septembra 2018. 


