
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  september 2010 
 

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady                  dňa 07.09.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva                dňa 14.09.2010 

 

Návrh 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č. .../2010 zo ... septembra 
2010 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
v čase núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov 

 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – 
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto č. .../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 

 
Zodpovední:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 

 

spracovatelia                    

- v materiáli 
 
        
Spracovatelia:                        Materiál obsahuje: 
 
 

Ing. Mgr. Jarmila Pagáčová 
vedúca oddelenia sociálnych vecí  
 

Mgr. Ing. Soňa Dočolomanská 
predsedníčka komisie sociálnej, 
zdravotnej a rodiny Miestneho 
zastupiteľstva 

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava–Staré Mesto č. .../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 



 
 
 

N á v r h    u z n e s e n i a 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
s c h v a ľ u j e 
 
s účinnosťou od 1. októbra 2010 všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto č. .../2009 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dôvodová správa 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Staré Mesto č.5/2008 z 24.6.2008 
o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava–Staré Mesto v čase 
núdze a pri zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov (ďalej len „VZN č.5/2008“), ktoré 
je  účinné od 1.8.2008, upravuje poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, príspevok v 
čase náhlej núdze a príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava–Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) oprávneným obyvateľom mestskej časti 
z vyčlenených prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel. 

 
Predkladaným všeobecne záväzným nariadením sa navrhuje len zmena výšky príspevku na 

spoločné stravovanie dôchodcov (§6 ods. 3) nasledovne: 
- pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom do 1,5 násobku 

životného minima zo súčasného príspevku vo výške 1,- € (30 Sk) na príspevok v sume 1,50 €, 
- pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom nad 1,5 násobok 

do 2-násobku životného minima zo súčasného príspevku 0,50 € (15 Sk) na príspevok v sume 
0,75 €. 

 
Zvýšenie príspevku navrhujeme z dôvodu, že výška príspevku bola naposledy stanovená 

v roku 2008, odkedy došlo u oprávnených dôchodcov k nárastu výdavkov na nevyhnutné životné 
potreby (najmä lieky), čo sa prejavilo jednak poklesom počtu stravníkov (na súčasných 72), ako aj 
znížením počtu odoberaných stravných lístkov na jedného stravníka, ktorý v súčasnosti činí 
v priemere mesačne 10 stravných lístkov. Navrhované zvýšenie príspevku na spoločné stravovanie 
dôchodcov predstavuje v tomto roku zvýšenie čerpania výdavkov cca o 700 €. 

Touto zmenou nepredpokladáme potrebu zmeny bežného rozpočtu mestskej časti v roku 2010 
v časti „10.7.0.1 Sociálna pomoc občanom“ v tom: „2.dávky sociálnej pomoci“ rozpočtovanej v 
sume 38.000 tis. €, nakoľko výdavky na spoločné stravovanie dôchodcov v objeme 11.600 € sú 
zahrnuté do vyššie uvedenej rozpočtovanej sumy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Návrh 
 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava–Staré Mesto  

č. .../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 
 
 

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 
 

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 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) obyvateľovi, 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) (ďalej len „oprávnená osoba“). 

 
§ 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: 

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



1. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom do 1,5 násobku 
životného minima príspevok v sume 1,- 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.  

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

 (4) 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.5/2008 
z 24. júna 2008 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 1. októbra 2010. 
 

 
 

 
 
 

Ing. arch.  Andrej Petrek 
starosta mestskej časti  
Bratislava–Staré Mesto 

 
 
 
 
 
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. .../2010 zo dňa 14. septembra 2010. 
 

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


