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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteI'stvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

schvaI'uje 

s účinnosťou od 15. mája 2011 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č ... ./2011 z 26. apríla 2011 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateI'om mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov. 



Dôvodová správa 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "VZN") 
Č.lO/201O zo 14.9.2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov, 
ktorým sa menilo VZN č. 5/2008, upravuje poskytovanie jednorazovej dávky v lunotnej núdzi, 
príspevok v čase náhlej núdze a príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov z rozpočtu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "mestská čast"') oprávneným obyvateľom 
mestskej časti z vyčlenených prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel. 

Predkladaným všeobecne záväzným nariadením sa navrhuje zmena v § 7 tohto VZN, kde sa 
vkladá nový bod č. 3., ktorým sa zalcotvuje povinnosť pri prešetrovaní odkázanosti a oprávnenosti 
poskytnutia pomoci žiadateľovi, a to preskúmanie, čí sa žiadateľ v poslednom roku pred podaním 
žiadosti nedopustil porušenia zásad, princípov a povinností ustanovených v platných všeobecne 
záväzných nariadeniach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Doterajšie body 3. a 4. bndú 
označené ako 4. a 5. Uvedeným ustanovením budú z poberateľov finančnej a vecnej pomoci 
vylúčení žiadatelia, ktorí sú napr. narušitelia verejného poriadku, dlžníci na rôznych platbách pre 
mestskú časť a pod. Preverenie týchto okolností zabezpečia zamestnanci oddelenia sociálnych 
vecí v spolupráci s príslušnými oddeleniami miestneho úradu a v súčinnosti v Mestskou políciou
Okrskovou stanicou Bratislava-Staré Mesto. 

Od marca 2011 sa zaviedlo poskytovaníe jednorazovej dávky najmä formou vecnej pomoci, 
a to poskytovaním poukážok, za ktoré si môže občan kúpiť v zazmluvnených obchodných 
prevádzkach potraviny, oblečenie, obuv, lieky, zdravotnícke a optické pomôcky apod., čím sa 
zabezpečila vyššia účelnosť poskytovanej pomoci odkázaným občanom. Touto predkladanou 
zmenou VZN sa posilní aj princíp zásluhovosti tejto dobrovoľnej sociálnej dávky poskytovanej 
mestskou časťou. 



Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

č . .... 12011 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 
predpisova 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 ustanoveuie 

Toto všeobecne zavazné nariadenie (ďalej len "nariadenie") upravuje poskytovaníe 
peňažnej a vecnej pomoci (ďalej iba "pomoc") obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
(ďalej len "obyvatel"') v čase hmotnej núdze, náhlej núdze a pri zabezpečovaní spoločného 
stravovanía dôchodcov v mčených zariadeníach verejného ~travovania z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

§2 

Výklad pojmov 

(l) 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 minimuml) 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 nállly 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 [mančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia nákladov na 
zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečeníe potrebnej starostlivosti 
o člena rodiny, 

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

I) Zákon Č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskorších 
predpisov. 



§3 

Oprávnené osoby 

Pomoc možno poskytnúť 
a) obyvateľovi v hmotnej núdzi (§ 2 ods. 2), ktorému sa vypláca dávka a príspevky podľa 

osobitného predpisu2
), 

b) obyvateľovi v náhlej núdzi (§ 2 ods. 3), ktorý nespÍňa podmienky podI'a písmena a), a ktorého 
príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním v náhlej núdzi spoločne posudzujú, 
nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima!), 

c) obyvateI'ovi, ktorý je poberateI'om 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 minima!) (d'alej len "oprávnená osoba"). 

§4 

Druhy pomoci 

(l) Pomoc možno poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme ako 
a) jednorazovú dávku v lunotnej núdzi2

) oprávnenej osobe podI'a § 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 podI'a § 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 uáhlej 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 

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

(2) V prípadoch hodných osobitného zreteI'a a na návrh vecne príslušnej komisie 
Miestneho zastnpiteI'stva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto možno oprávnenej osobe (§ 3) 
poskytnúť pomoc (§ 4) celkovo za kalendárny rok najviac do výšky 3 násobku sumy životného 
minima!). 

(3) Oprávnenej osobe podI'a § 3 písm. c) tohto nariadenia možno poskytnúť pomoc 
nasledovne: 

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



1. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom do 1,5 násobku 
životného minima pľÍspevok 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 najeden obed. 

§7 

Konanie o poskytnutí pomoci 

(l) 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. 

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

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

§8 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.IO/201O 
zo 14. septembra 2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stTavovania dôchodcov. 

§9 

Účinnost' 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. mája 2011. 

PhDr. Tatiana Rosová 
starostka mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto 

Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva Č ...... ./2011 zo dňa 26. apríla 2011. 

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


