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Návrh uznesenia  
 
 
 
 
 
 

Miestne zastupiteľstvo   
 
 
 

schvaľuje 
 
 
 
Správu z kontroly Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM zameranú na 
poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM v roku 2016 
 
 
 
 
 
 
a/  s pripomienkami 
 
b/  bez pripomienok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Dôvodová správa 
 
 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra MČ B-NM              
na II. polrok 2017, schváleného Miestnym zastupiteľstvom MČ B-NM uznesením     
č.19/14 dňa 13.06.2017 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti 
samosprávy MČ B-NM, miestny kontrolór s pracovníkmi útvaru kontroly, ako 
oprávnená osoba, vykonal kontrolu povinnej osoby : Oddelenia sociálnych služieb 
MÚ B-NM, zameranú na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM 
v roku 2016. 

 
Cieľom kontroly bolo preverenie zabezpečenia realizácie Zásad poskytovania 

finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM pri narodení dieťaťa, letnej detskej 
rekreácii, zakúpení školských potrieb a tašiek, poskytnutí vianočného príspevku 
v roku 2016, ako i poskytovaní jednorazových finančných výpomocí v hmotnej núdzi 
v súlade so zákonom č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v znení neskorších 
predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č.1-14, čl.32.  
 
                                                                                                      

Program kontroly bol zameraný na poskytnutie jednorazových finančných 
výpomocí na preklenutie finančnej tiesne, resp. iné mimoriadne výdavky, 
poskytovanie jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa, letnej detskej 
rekreácii a zakúpení školských potrieb a tašiek a poskytnutie vianočných príspevkov 
obyvateľom MČ B-NM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



S P R Á V A 
z kontroly  Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM so zameraním na 

poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM v roku 2016 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
 
 
 

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto s pracovníkmi útvaru 
kontroly ako oprávnená osoba, vykonal na základe plánu kontrolnej činnosti Útvaru 
miestneho kontrolóra MČ B-NM na II. polrok 2017, schváleného uznesením MZ MČ 
B-NM č.19/14 zo dňa 13.06.2017 a v súlade so zákonom č.357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej 
činnosti samosprávy MČ B-NM, kontrolu u povinnej osoby - Oddelenie sociálnych 
služieb MÚ B-NM, zameranú na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom MČ 
B-NM v roku 2016. 

Cieľom kontroly bolo preverenie zabezpečenia realizácie Zásad poskytovania 
finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM pri narodení dieťaťa, letnej detskej 
rekreácii, zakúpení školských potrieb a tašiek, poskytnutí vianočného príspevku 
v roku 2016, ako i poskytovaní jednorazových finančných výpomocí v hmotnej núdzi 
v súlade so zákonom č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v znení neskorších 
predpisov a Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č.1-14, čl.32.  
                                                                                                      
Program kontroly bol zameraný na : 

1. Poskytnutie jednorazových finančných výpomocí na preklenutie finančnej 
tiesne, resp. iné mimoriadne výdavky  

 
2. Poskytovanie jednorazových finančných výpomocí pri narodení dieťaťa, 

letnej detskej rekreácii a zakúpení školských potrieb a tašiek 
 
3. Poskytnutie vianočných príspevkov obyvateľom MČ B-NM 
 
Stav na úseku činnosti kontrolovaného subjektu bol zisťovaný nepriamou 

kontrolou, t.j. štúdiom predložených dokladov súvisiacich s predmetom kontroly. 
 Porovnaním zisteného skutočného stavu so stavom požadovaným bolo 
preukázané, že kontrolované činnosti  boli zabezpečované nasledovne: 

 
V zmysle zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, v znení 

neskorších predpisov, § 27 je v pôsobnosti obce rozhodovanie o jednorazovej dávke 
pre obyvateľov prihlásených na trvalý pobyt v obci. Týmto fyzickým osobám zároveň 
poskytuje poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze. Podľa § 17, ods.1 uvedeného 
zákona je jednorazová dávka určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov 
členov domácnosti, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka 
je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 
nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to postele, stôl, stoličky, chladničky, sporáku, 
variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného 
kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. 
Podľa § 17, ods.2 uvedeného zákona, je možné jednorazovú dávku priznať do výšky 
preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného 
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej 



jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu výšky 
trojnásobku sumy životného minima. Podľa § 18 uvedeného zákona sa jednorazová 
dávka poskytuje v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme. Formu poskytnutia 
jednorazovej pomoci určí obec. 
 

Podľa Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, v znení neskorších dodatkov 
č.1-14, čl.32, obyvateľ mestskej časti B-NM, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt, 
má právo  požadovať pomoc v čase náhlej núdze. 
 Podľa čl.2, ods.5/, Štatútu MČ B-NM orgány MČ sú povinné v spolupráci 
s orgánmi Bratislavy poskytnúť obyvateľom MČ nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho 
náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou 
udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. 
Podľa čl.4, ods.2, písm. a/, uvedené orgány samosprávy rozhodujú aj o jednorazovej 
dávke v hmotnej núdzi.  

MZ MČ B-NM zriadilo stálu „Komisiu sociálnych vecí a bývania“ ako svoj 
poradný, iniciatívny a kontrolný orgán, bez rozhodovacej právomoci.  
 Na MÚ B-NM zabezpečuje sociálnu agendu poskytovania jednorazových 
dávok v hmotnej núdzi, jednorazových finančných výpomocí a sociálne poradenstvo 
pri zabezpečovaní základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi 
zodpovedná pracovníčka Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM. 

Podľa ustanovení zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislavy 
v znení n.p. a zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení n.p., 
poskytuje starosta MČ B-NM aj v súlade s čl. 20/, 30/, Štatútu hlavného mesta SR     
s účinnosťou od 01.09.2008 jednorazové finančné výpomoci obyvateľom MČ B-NM, 
ktorí sú v nej prihlásení na trvalý pobyt. Základnou vnútornou organizačnou normou 
mestskej časti sú „Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej 
časti B-NM“, schválené uznesením MZ MČ B-NM č.2/16 dňa 17.03.2011 v znení 
úpravy schválenej uznesením MZ MČ B-NM č.5/20 dňa 16.06.2011 a dodatku č.1 
schváleného uznesením MZ MČ B-NM č.9/19 dňa 14.02.2012 s účinnosťou od 
01.03.2012. 
 
 Jednorazové finančné výpomoci boli v roku 2016 poskytované podľa platných 
„Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti B-NM“ /ďalej 
„Zásady“/. 
 V rozpočte pre rok 2016 boli na poskytovanie jednorazových finančných 
výpomocí schválené finančné prostriedky do výšky 131.700,00 €, z toho : 
- na jednorazové finančné výpomoci pri narodení dieťaťa  - 106.200,00 € 
- čerpaná skutočnosť - 104.000,00 € /97,90 %/ 
- pre rodiny s deťmi - 10.000,00 €   
- čerpaná skutočnosť - 9.035,00 € /90,40 %/ 
- pre dôchodcov - 10.000,00 € /74,40 %/ 
- pre nezamestnaných - 5.500,00 € /67,30 %/. 
 V roku 2016 bolo poskytnutých celkovo 1.034 jednorazových finančných 
výpomocí v celkovej hodnote 124.175,00 €, čo je v porovnaní s rokom 2015  
o 6.733,00 € viac. 
 Z celkovej sumarizácie jednorazových finančných výpomocí vyplýva, že 
v porovnaní s rokom 2015 bolo poskytnutých o 25 jednorazových finančných 
výpomocí viac, čo v hodnotovom vyjadrení predstavuje čiastku 6.733,00 €. Oproti 
roku 2015 bolo poskytnutých na školské potreby o 13 príspevkov menej a pri 
narodení dieťaťa o 50 príspevkov viac.  



K bodu 1/ 
                                                                                           
 Jednorazové finančné výpomoci sa v súlade so schválenými „Zásadami“ 
poskytujú obyvateľom MČ B-NM na preklenutie finančnej tiesne a na ostatné 
mimoriadne výdavky, ktoré nie sú schopní pokryť z vlastného príjmu, predovšetkým 
na ošatenie, drobné opravy v domácnosti, vybavenie pre detí a pod. po prerokovaní 
v Komisii sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM.   
 
 Z celkového počtu poskytnutých jednorazových finančných výpomocí /ďalej 
JFV/ bolo 19 výpomocí v sume 2.150,00 € poskytnutých individuálnym posúdením 
sociálnej situácie žiadateľov.    
 
 V kategórii „Rodiny s deťmi“ bolo individuálne priznaných 5 finančných 
výpomocí v celkovej  sume 640,00 €. 
 
Starosta MČ B-NM priznal v roku  2016 JFV : 
- K.H. požiadala o poskytnutie JFV na úhradu zvýšených výdavkov na štúdium dcéry 
a ošatenie. Matka bola od r.2011 nezamestnaná, vedená v evidencii uchádzačov       
o zamestnanie. Rozdiel medzi potrebou a príjmom /prídavky na deti a výživné/ :         
- 197,32 €.  Príjem rodiny bol pod hranicou potreby. 
JFV bola uvedenej žiadateľke poskytnutá v roku 2016 dvakrát, a to 25.01. - 100,00 € 
a 20.10. - 100,00 €. 
 
- H.B. požiadala o poskytnutie JFV na úhradu zvýšených výdavkov na štúdium dcéry 
a ošatenie. Matka poberala invalidný dôchodok, prídavky na deti a výživné. Rozdiel 
medzi potrebou a príjmom /invalidný dôchodok matky, prídavky na deti a výživné/ :            
- 77,28 €. Príjem rodiny bol pod hranicou potreby. 
JFV bola žiadateľke poskytnutá v sume 170,00 €. 
 
- N.K. požiadala o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia pre syna. Matka bola od 
roku 2009 nezamestnaná, vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Rozdiel 
potreby a príjmu /prídavky, výživné, dávka v hmotnej núdzi/ : - 144,77 €. Príjem 
rodiny bol pod hranicou potreby. 
JFV bola poskytnutá v sume 170,00 €. 
 
- J.R. požiadala o poskytnutie JFV na preklenutie finančnej tiesne do nástupu do 
zamestnania /nie je evidovaná ako uchádzač o zamestnanie/. Bývala v podnájme      
s maloletým synom. Rozdiel potreby a príjmu /prídavky a výživné/ : - 36,48 €. Príjem 
rodiny bol pod hranicou potreby. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 

U uvedených žiadateľov o JFV bola potreba, t.j. náklady na stravovanie 
a náklady na domácnosť porovnané s príjmom. V súlade so „Zásadami“ sa 
vychádzalo z výšky stravnej jednotky v zariadeniach sociálnych služieb pre deti 
a dospelých, určenej v § 4, ods.1 Vyhlášky MPSVaR SR č.390/2005 Z.z., v znení 
neskorších predpisov, resp. z potvrdenia lekára o odkázanosti na diétne stravovanie. 
Pri nákladoch na domácnosť boli zohľadnené náklady spojené s nájmom a za služby 
spojené s bývaním /doložené doklady o bytových pomeroch, o úhradách spojených 
s nájmom/. Pri príjmoch boli posudzované potvrdenia ÚPSVaR SR o poskytovaní 
dávok v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok, resp. potvrdenie Sociálnej 



poisťovne o poberaní invalidného dôchodku, o poberaní prídavku na deti, rodný list 
dieťaťa, rozhodnutie súdu o úhrade výživného na dieťa.   
 
 V kategórii „Dôchodcovia“ bolo individuálne priznaných 7 finančných výpomocí  
v celkovej sume 810,00 €. 
 
Starosta MČ B-NM priznal v roku 2016 JFV : 
- J.M. požiadala o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Poberala starobný 
dôchodok, stravovala sa diétne. Rozdiel potreby /stravovanie, diétne stravovanie, 
náklady na domácnosť/ a príjmu : + 53,05 €. Príjem menovanej bol nad hranicou 
potreby. 
JFV bola poskytnutá vo výške 100,00 €. 
 
- M.L. požiadala o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia a úhradu poplatkov za 
lieky. Je na dlhodobej PN, manžel poberal invalidný dôchodok, bývali na ubytovni. 
Rozdiel medzi príjmom manželov /dávky NP, príjem manžela/ a nákladmi na 
živobytie /stravovanie, náklady na domácnosť, diétne stravovanie/ : - 125,95 €. 
Príjem  bol pod hranicou potreby. 
JFV bola poskytnutá v sume 180,00 €. 
 
- R.L. požiadal o poskytnutie JFV na zakúpenie stravy, ošatenia a úhrady za lieky na 
obdobie preklenutia finančnej tiesne do priznania dávky v hmotnej núdzi. Poberal 
dávku v hmotnej núdzi /nemal nárok na invalidný dôchodok/, 6 mesiacov bol 
hospitalizovaný, čím prerušil poberanie dávky v hmotnej núdzi, ktorú si opätovne 
vybavoval. Býval u matky. Rozdiel medzi príjmom /0/ a potrebou /stravovanie/ :          
- 85,00 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 150,00 €. 
 
- L.R. požiadal o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Trvalé bydlisko má v MČ   
B-NM a býva v ubytovni na Prievozskej ul.. Poberá starobný dôchodok a dávku 
v hmotnej núdzi. Rozdiel medzi príjmom a potrebou :  - 111,30 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 80,00 €. 
 
- M.H. požiadala o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia, liekov a bývania. 
Poberala invalidný dôchodok, stravovala sa diétne. Rozdiel medzi príjmom 
a potrebou :  - 39,71 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
- M.B. požiadala o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Poberala sociálny 
dôchodok, náklady na domácnosť hradila alikvotne so sestrou, stravovala sa diétne. 
Rozdiel medzi príjmom a potrebou : + 50,46 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
- P.R. požiadal o poskytnutie JFV na zakúpenie ošatenia. Poberal starobný 
dôchodok a jeho manželka dôchodok manželky /19,00 €/, stravovala sa diétne.  
Rozdiel medzi príjmom a potrebou : + 16,87 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
  
 U uvedených žiadateľov o JFV bola potreba, t.j. náklady na stravovanie 
a náklady na domácnosť porovnané s príjmom. V súlade so „Zásadami“ sa 



vychádzalo zo stanovenej výšky príjmu nad stanovenou hranicou na člena 
domácnosti. Pri nákladoch na domácnosť boli zohľadnené náklady spojené 
s nájmom a za služby spojené s bývaním, náklady na stravovanie a diétne 
stravovanie /doklady o bytových pomeroch, o úhradách spojených s nájmom, 
potvrdenie lekára o odkázanosti na diétne stravovanie, resp. potvrdenie o úhrade 
nájomného v ubytovni/. Pri príjmoch bolo započítané poberanie dôchodkov, resp. 
dávok v hmotnej núdzi /potvrdenie Sociálnej poisťovne o výplate dôchodku, resp. 
potvrdenie ÚPSVaR SR o poberaní dávky v hmotnej núdzi/.   
 

V kategórii „Nezamestnaní“ bolo individuálne priznaných 7 finančných 
výpomocí v celkovej sume 700,00 €. 
 
Starosta MČ B-NM priznal v roku 2016 JFV : 
- J.M. slobodný, 36 ročný, nezamestnaný, „bez domova“. Trvalý pobyt mal u sestry 
v MČ B-NM, zdržiaval sa u matky v okrese Komárno. Uplatnil si nárok na dávku 
v nezamestnanosti /potvrdenie Sociálnej poisťovne/. Rozdiel medzi príjmom /0/ 
a potrebou /stravovanie/ : - 85,00 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
- M.R. rozvedený, 34 ročný, nezamestnaný, bez domova. Bol vedený v evidencii 
ÚPSVaR SR ako uchádzač o zamestnanie, požiadal o dávku v hmotnej núdzi 
/potvrdenia/. Rozdiel medzi príjmom /0/ a potrebou /stravovanie/ : - 85,00 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
- M.B. rozvedená, 49 ročná, má 23 ročnú dcéru, práceneschopná /nemala nárok na 
nemocenské dávky - potvrdenie Sociálnej poisťovne/, požiadala o dávku v hmotnej 
núdzi /potvrdenie ÚPSVaR/. Bývala u matky v Považskej Bystrici, bola prihlásená na 
MČ B-NM /OP si neaktualizovala/. Rozdiel medzi príjmom /0/ a potrebou 
/stravovanie/ : - 85,00 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
T.K. slobodný, 30 ročný, nezamestnaný. Podľa návrhu na priznanie „má trvalé 
bydlisko iba fiktívne“ /Legionárska 23/. Zdržiaval sa u matky v Dunajskej Strede. 
Poberal dávku v hmotnej  núdzi. Rozdiel medzi príjmom a potrebou : - 23,40 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
P.F. slobodný, 27 ročný, nezamestnaný. Trvalý pobyt mal u sestry v MČ B-NM, 
požiadal o JFV z dôvodu úhrady nákladov na domácnosť. ÚPSVaR SR potvrdil, že si 
podal žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi. Doložené potvrdenie o odkázanosti na 
diétne stravovanie. Rozdiel medzi príjmom /0/ a potrebou : - 115,00 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
E.B. slobodná, 32 ročná, nezamestnaná. Bývala so sestrou v MČ B-NM. Náklady na 
domácnosť hradila alikvotne. Nárok na podporu v nezamestnanosti jej nevznikol. 
Bola evidovaná na ÚPSVaR SR ako uchádzač o zamestnanie. Poberala dávku 
v hmotnej núdzi. Rozdiel medzi príjmom a potrebou : - 105,72 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
A.K. slobodný, 58 ročný, nezamestnaný, bez domova, prihlásený na MČ B-NM. Bol 
hospitalizovaný v nemocnici L. Dérera. Požiadal o vyplatenie JFV na úhradu liekov 



a osobných potrieb. Dávku v hmotnej núdzi nepoberal. Rozdiel medzi príjmom 
a potrebou : - 85,00 €. 
JFV bola poskytnutá v sume 100,00 €. 
 
 U uvedených žiadateľov o JFV bola potreba, t.j. náklady na stravovanie 
a náklady na domácnosť porovnané s príjmom. Pri nákladoch na domácnosť boli 
doložené potvrdenia o bytových pomeroch, pri hospitalizácii potvrdenie nemocnice, 
ÚPSVaR SR potvrdil evidovanie ako uchádzača o zamestnanie, prípadne že 
požiadal, resp. nepožiadal o pomoc v hmotnej núdzi. Lekár potvrdil odkázanosť na 
diétne stravovanie.  
 
 V uvedenej kategórii bol priznaný JFV i žiadateľovi V.R. - za menovaného 
požiadala o poskytnutie JFV sociálna pracovníčka Univerzitnej nemocnice L. Dérera 
na zakúpenie liekov a osobných potrieb. JFV bola žiadaná na preklenutie finančnej 
tiesne do priznania a vyplatenia dôchodkových dávok. Bol slobodný, nezamestnaný 
a bez domova. Od roku 2013 bol prihlásený v MČ B-NM na trvalý pobyt. Mal podanú 
žiadosť o invalidný dôchodok. Dávku v hmotnej núdzi nepoberal. Bol bez príjmu. 
JFV bol priznaný v sume 100,00 €. JFV bol nevyplatený - V.R. zomrel.  
    
 Kontrolou rozpočtového denníka pre rok 2016 a výdajov organizácie, t.j.      
EK: 642026 - transfery jednotlivcom, FK: 1070 - pomoc občanom v hmotnej 
a sociálnej núdzi a 1020 - staroba, neboli zistené rozdiely v priznaných JFV a ich 
vykázaní v účtovníctve a rozpočtovníctve organizácie.  
 Prevzatie oznámenia o priznaní finančnej výpomoci, ako i dátum vyplatenia sú 
vyznačené na spisovom obale.  
 
 Jednorazové finančné výpomoci boli MČ B-NM poskytované občanom na 
preklenutie finančnej tiesne po odsúhlasení v Komisii sociálnych vecí a bývania MZ 
MČ B-NM. Komisia žiadosti, spolu s návrhmi na priznanie JFV vypracovanými 
Oddelením sociálnych služieb Miestneho úradu, prerokovala a odporučila starostovi 
priznať určenú  finančnú  výpomoc. 
 
 
K bodu 2/ 
 

Podľa „Zásad“ starosta MČ B-NM poskytne pri narodení dieťaťa finančnú 
výpomoc vo výške 200,00 € v peňažnej forme z rozpočtových zdrojov samosprávy 
mestskej časti. 
 Na pozvanie starostu MČ B-NM sa uskutočnili v roku 2016 štyri stretnutia 
rodičov a novonarodených detí, spojené s odovzdávaním finančného daru. Súčasne 
starosta odovzdal pre dieťa hrkálku a podbradník s erbom MČ B-NM a matke ružu. 
Uvedená finančná výpomoc bola poskytnutá pre 519 narodených detí v celkovej 
hodnote 103.800,00 €. Prvému narodenému dieťaťu v roku 2016 v Univerzitnej 
nemocnici akad. L .Dérera na Kramároch bol poskytnutý príspevok 200,00 €. 
   

Kontrolou boli porovnané zoznamy obyvateľov s trvalým bydliskom v MČ       
B-NM, ktorým bola poskytnutá finančná výpomoc pri narodení dieťaťa /meno matky, 
meno dieťaťa, suma, podpis, dátum/ so žiadosťami o poskytnutie finančnej výpomoci 
pri narodení dieťaťa, doložených fotokópiami rodného listu dieťaťa a občianskeho 
preukazu matky. Zoznamy boli vypracované Oddelením sociálnych služieb MÚ B-NM 



a platobné poukazy schválené Oddelením finančným a hospodárskeho rozvoja, 
prednostom MÚ a starostom MČ B-NM. 
 
 V súvislosti s uvítaním detí do života /akcie odovzdávania príspevku pri 
narodení dieťaťa/ boli objednávané u dodávateľa Curel s.r.o. BA ruže vo vysúťaženej 
cene 0,90 €/ks vrátane DPH /KURL/2340/2016/, u dodávateľa WIKY s.r.o. detské 
hrkálky priamym zadaním v cene 1,397 €, resp. 1,481 €, resp. 1,579 €/ks vrátane 
DPH, u dodávateľa STARM s.r.o. priamym zadaním podbradníky s výšivkou erbu MČ 
B-NM v cene 2,66 €/ks vrátane DPH a u dodávateľa Stredisko kultúry MČ B-NM 
priamym zadaním obaly s logom MČ B-NM pre list starostu pri odovzdávaní 
príspevku pri narodení dieťaťa v cene 0,20 €/ks. 
 

Objednávané tovary boli uhradené z rozpočtovej kapitoly „Ďalšie sociálne 
služby - rodina a deti“ v súlade so schváleným rozpočtom. Základnú finančnú 
kontrolu podľa zákona č.357/2015 Z.z. vykonala vedúca Oddelenia sociálnych 
služieb, vedúca Oddelenia finančného a hospodárskeho a prednosta MÚ B-NM. 
 

Podľa „Zásad“ starosta MČ B-NM môže poskytnúť JFV vo výške 35,00 € 
matke, ktorej dieťa nastupuje do prvej triedy obecnej základnej školy v rámci MČ B-
NM, a to na zakúpenie školských potrieb a školskej aktovky za predpokladu, že o túto 
finančnú výpomoc štandardne požiada na začiatku školského roku. Uvedená 
finančná výpomoc bola v roku 2016 poskytnutá pre 173 rodín v celkovej hodnote 
6.055,00 €. 
 
 Oddelením sociálnych služieb MÚ B-NM boli vyžiadané zo základných škôl, 
zriadených MČ B-NM, údaje o deťoch, ktoré mali nastúpiť do prvej triedy základnej 
obecnej školy v septembri 2016. Z týchto zoznamov bola 280-tim rodičom detí, ktorí  
majú trvalé bydlisko v MČ B-NM, doručená informácia o možnosti poskytnutia JFV vo 
výške 35,00 € na zakúpenie školských potrieb a školskej aktovky. Tlačivo žiadosti 
bolo poslané v prílohe listu. 
    

Finančná výpomoc bola vyplatená prostredníctvom pokladne MÚ B-NM po 
dohode s Oddelením finančným MÚ B-NM v dňoch 06.- 08. septembra 2016, resp. 
dodatočne, o čom boli rodičia detí informovaní pri oznámení o poskytnutí predmetnej 
finančnej výpomoci. Súčasne bol odovzdaný list starostu MČ B-NM pre prváčikov. 
 

Kontrolou boli porovnané zoznamy rodín s trvalým bydliskom v MČ B-NM, 
oznámenia o priznaní JFV na zakúpenie školských potrieb a školskej aktovky, 
žiadosti o poskytnutie vyššie uvedenej JFV, platobný poukaz. Zoznamy boli 
vypracované Oddelením sociálnych služieb a platobné poukazy schválené 
Oddelením finančným a hospodárskeho rozvoja, prednostom MÚ B-NM a starostom 
MČ B-NM. 
  
 Podľa „Zásad“ môže MÚ B-NM, ako výkonný orgán MZ MČ B-NM, pripraviť 
detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín s výškou úhrady podľa stavu 
finančných prostriedkov schválených v rámci rozpočtu na sociálne účely. 
 
 V mesiaci apríl 2016 vedúca Oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM písomne 
požiadala Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, ktorý má v evidencii 



rodiny, ktorých deti spĺňajú podmienky pre účasť na uvedenej rekreácii, o zaslanie 
zoznamov: 
-  detí z rodín, ktoré poberajú dávku v hmotnej núdzi 
-  detí zverených do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov 
-  detí, ktorých rodičia poberajú náhradné výživné. 
 V mesiaci máj 2016 bol požiadaný Útvar štrukturálnych fondov a verejného 
obstarávania MÚ o vykonanie verejného obstarávania na zabezpečenie letnej 
detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabších rodín pre rok 2016. 
 Vzhľadom k tomu, že zabezpečenie pobytu 22 vybraných detí bolo riešené 
formou dotácie odsúhlasenej MZ MČ B-NM uznesením č.13/38 dňa 14.06.2016, 
Oddelenie sociálnych služieb MÚ oznámilo Útvaru štrukturálnych fondov a verejného 
obstarávania MÚ B-NM vykonanie predmetného verejného obstarávania ako 
bezpredmetné. 
 Oddelením sociálnych služieb bol vypracovaný zoznam detí z podkladov 
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny a individuálneho posúdenia na základe žiadostí 
rodičov sociálne slabých rodín. V zozname sa nachádzajú deti, ktorých rodičia 
poberali dávku v hmotnej núdzi, deti zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov a detí, ktorých rodičia poberali náhradné výživné z Úradu práce 
sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Spolu 21 detí. K náhradnej účasti detí na letnej 
detskej rekreácii sa vyjadrila vedúca Oddelenia sociálnych služieb MÚ. Po odhlásení 
niektorých vybraných detí z letnej detskej rekreácie boli dodatočne oslovení rodičia, 
ktorí sú vedení v evidencii Oddelenia sociálnych služieb MÚ. Na základe posúdenia  
došlo k náhrade štyroch detí z pôvodného zoznamu /upravený zoznam detí pre          
I. a II. turnus bol zaslaný Oddelením sociálnych služieb MÚ na e-mailovú adresu OZ 
dňa 18.07.2016/. Vyjadrila sa i k dôvodu neschválenia vybraných detí v Komisii 
sociálnych vecí a rodiny MZ MČ B-NM /komisia, ktorej rokovanie bolo v júni 2016 
nebola uznášaniaschopná a ďalšie rokovanie bolo až v septembri 2016/.  
 Dotácia MČ B-NM na realizáciu detského tábora pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a organizovaná OZ MOONLIGHT CAMP v dvoch 
turnusoch v Krahuliach pri Kremnici, bola MZ MČ B-NM schválená a čerpaná vo 
výške 3.960,00 €. Zo zapožičaného materiálu o predmetnej dotácii bola zisťovaná iba 
účasť detí vybraných Oddelením sociálnych služieb MÚ B-NM. V uvedenom spise 
bol založený pôvodný zoznam 21 detí /5 z nich sa nezúčastnilo, 4 boli nahradené/. 
Podľa predložených dokladov z Oddelenia sociálnych služieb MÚ v I. turnuse sa 
zúčastnilo 9 detí a v II. turnuse 11 detí, spolu 20 detí /podľa predloženého projektu  
OZ celková suma projektu, t.j. 3.960,00 € zahŕňa náklady prepočítané na 22 detí        
/á 180,00 €/.  
 K vyššie uvedenému sa vyjadrila vedúca Oddelenia sociálnych služieb MÚ    
B-NM : 
„V uvedenom roku Oddelenie sociálnych služieb pripravilo zoznam detí na letnú 
detskú rekreáciu dňa 06.06.2016. V tomto zozname bolo chybným očíslovaním 
vynechané poradové číslo 9. Tým sa stalo, že skutočne prihlásený počet detí nebol 
22 ale 21. Po odhlásení detí Denisa a Simony H., Dalibora a Lei T. a Martina Š., 
ostalo 16 detí, nie 17. Dodatočným prihlásením detí Marcely F. a Viktórie, Alexandry 
a Márie N. bolo nahlásených a rekreácie sa zúčastnilo 20 detí, čo bolo aj mailovou 
formou organizátorovi MOONLINGHT CAMP, o.z., Stromova 17, Bratislava 
oznámené. 
Finančné prostriedky na úhradu letnej detskej rekreácie pre deti zo sociálne slabých 
rodín boli poskytnuté na základe žiadosti OZ MOONGLIGHt Camp, Stromova 17, 
Bratislava, formou dotácie, ktorá bola odsúhlasená na rokovaní MZ MČ B-NM dňa 



14.06.2016. V žiadosti bol uvedený počet 22 detí a suma 3.960,00 €. Štatutárny 
zástupca OZ MOONGLIGT CAMP p. Mgr. Marcel Nemec odôvodnil použitie 
finančných prostriedkov na zvýšenie sumy na stravovanie pre zúčastnené deti.“   
 

Kontrola vyúčtovania dotácie na letný tábor pre deti zo sociálne 
znevýhodneného prostredia nebola  predmetom vykonávanej kontroly.  

 
Kontrolná skupina konštatuje, že poskytovanie finančných výpomocí 

obyvateľom MČ B-NM pri narodení dieťaťa a na zakúpenie školských potrieb            
a aktoviek bolo v kontrolovanom roku 2016 uskutočnené v súlade so „Zásadami“ 
schválenými MZ MČ B-NM. 

Detská rekreácia pre deti zo sociálne slabších rodín bola realizovaná na 
základe rozhodnutia MZ MČ B-NM občianskym združením, ktorému MČ B-NM 
poskytla na tento účel dotáciu.   

 
 
K bodu 3/ 
 

V súlade s platnými Zásadami poskytovania finančných výpomoci obyvateľom 
MČ B-NM môže MÚ B-NM, ako výkonný orgán MZ MČ B-NM poskytnúť finančnú 
výpomoc k Vianociam obyvateľom MČ B-NM, ktorí sú v hmotnej núdzi, ktorým boli 
zverené deti do náhradnej starostlivosti, rodinám s deťmi, dôchodcom 
a nezamestnaným. 
 Pracovníčky oddelenia sociálnych služieb MÚ B-NM, na základe odporúčania 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, spracujú podklady pre 
rozhodovanie Komisie sociálnych vecí a bývania pre poskytnutie finančnej výpomoci 
k Vianociam pre obyvateľov, ktorí sú v hmotnej núdzi a nezamestnaných. Pre 
rozhodnutie o poskytnutí finančnej výpomoci k Vianociam pre dôchodcov spracuje 
podklady Sociálna poisťovňa, ktorá ich poskytne oddeleniu sociálnych služieb MÚ   
B-NM.  

U dôchodcov, ktorí individuálne požiadali o poskytnutie vianočnej výpomoci na 
základe výzvy uverejnenej v Hlase Nového Mesta, bol oddelením sociálnych služieb 
vyžiadaný platný doklad o výške dôchodku, prehlásenie, že žijú osamelí a ich 
dôchodok je jediným zdrojom príjmu. Pre rok 2016 bola určená výška dôchodku na 
360,00 €.  

Výška výpomoci bola stanovená nasledovne: pre rodiny s jedným dieťaťom – 
50,00 €, rodiny s dvomi a viac deťmi – 70,00 €, zverené deti do náhradnej 
starostlivosti – 70,00 €, nezamestnaní – 40,00 €, dôchodcovia – 50,00 €, 
dôchodcovia individuálne žiadajúci finančnú výpomoc – 30,00 €. Výška finančných 
výpomocí bola stanovená v súlade s platnými Zásadami.  

Komisia sociálnych vecí a bývania MZ MČ BNM prerokovala poskytnutie 
finančnej výpomoci k Vianociam 2016 na svojom zasadnutí dňa 21.11.2016              
a uznesením č. 8, 4, 3  odporučila poskytnúť finančnú výpomoc pre 346 obyvateľov 
v celkovej výške 13.260,00 €. 

 
Dňa 09.12.2016 boli všetkým členom Komisie sociálnych vecí a bývania   

zaslané mailovou formou zoznamy obyvateľov, ktorí dodatočne prejavili záujem 
o poskytnutie finančnej výpomoci k Vianociam 2016 a ktorí spĺňali podmienky 
poskytnutia finančnej výpomoci. Členovia komisie prerokovali predložené zoznamy 
obyvateľov a odporučili vyplatiť finančnú výpomoc pre 12 obyvateľov mestskej časti 



v celkovej sume 400,00 €. Komisia odporučila celkovo priznať 358 obyvateľom MČ 
B-NM finančnú výpomoc k Vianociam v celkovej sume 13.660,00 €, poskytnutých 
v súlade s platnými zásadami a schváleným rozpočtom mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto. Poskytnutá finančná čiastka je vyššia o 540,00 € oproti roku 2015. 
Nárast bol zaznamenaný v kategórii nezamestnaných o 24 osôb. Po súhlase starostu 
mestskej časti boli tieto výpomoci vyplatené cez pokladňu miestneho úradu od 06 do 
15.12.2016. 
 
V jednotlivých kategóriách boli JFV poskytnuté nasledovne : 
 
Kategória     Počet      Suma á        Spolu € 
 
Rodina s jedným dieťaťom                       19          50,-         950,. €  
          - s dvomi a viac deťmi               8          70,-         560,- € 
- zverené deti                         18          70,-      1 260,- € 
 
Spolu rodiny s deťmi :     45          XXX          2 770,- € 
 
Nezamestnaní:    108           40,-      4 320,- € 
 
Dôchodcovia : 
nahlásení z ÚPSVaR     21           50,-      1 050,- € 
- žiadosti indivíduálne                       184           30,-      5 520,- € 
 
Dôchodcovia spolu :                       205           XXX      6 570,- € 
 
Celkom spolu:              358           XXX    13 660,- € 
 
 

Kontrolná skupina preverila podklady z oddelenia sociálnych služieb MÚ       
B-NM a porovnala ich s podkladmi z ekonomického oddelenia a evidenciou osôb, 
ktorým bola skutočne vyplatená finančná výpomoc k Vianociam v čiastkach určených 
pre jednotlivé kategórie poberateľov. Rozdiely neboli zistené. 

Kontrolná skupina výberovou metódou preverila naplnenie stanovených 
požiadaviek pre možnosť poskytnutia finančnej výpomoci k Vianociam a nezistila 
žiadne pochybenie 
 Kontrolná skupina hodnotí stav na uvedenom úseku činnosti za postačujúci. 
 
Z á v e r : 
 

Vykonanou kontrolou povinnej osoby : Oddelenia sociálnych služieb 
Miestneho úradu so zameraním na poskytovanie finančných výpomocí obyvateľom 
MČ B-NM v roku 2016 možno konštatovať, že poverení zamestnanci miestneho 
úradu plnia svoje pracovné úlohy na vysokej úrovni, v súlade so schválenými 
„Zásadami poskytovania finančných výpomocí obyvateľom MČ B-NM“, ako 
i poskytovania jednorazových finančných výpomocí v hmotnej núdzi. 

Jednorazové finančné výpomoci na preklenutie tiesne boli poskytované po 
odsúhlasení v Komisii sociálnych vecí a bývania MZ MČ B-NM. Finančné výpomoci 
pri narodení dieťaťa a na zakúpenie školských potrieb a aktoviek boli poskytnuté 
v súlade so zásadami schválenými MZ MČ B-NM. Detská rekreácia pre deti zo 



sociálne slabších rodín bola realizovaná na základe rozhodnutia MZ MČ B-NM 
občianskym združením, ktorému MČ B-NM poskytla na tento účel dotáciu. 

Finančné operácie, súvisiace s predmetom kontroly, boli uskutočňované 
v súlade s vnútornými smernicami MÚ B-NM. Zodpovední zamestnanci oddelenia 
sociálnych služieb na preverovanom úseku činností v hodnotenom období 
hospodárili s rozpočtovými prostriedkami v súlade so schváleným rozpočtom. 

Kontrolnou skupinou preverené činnosti poskytovania finančných výpomocí 
boli vykonávané na požadovanej úrovni, neboli zistené nedostatky a z uvedeného 
dôvodu nie je potrebné prijať nápravné opatrenie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


