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N á v r h  u z n e s e n i a 

 

 

 

Miestna rada 

 

o d p o r ú č a  

 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
 

 

s c h v á l i ť    

 

Dodatok č. 1  

Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené dňa 06. 10. 2020, s termínom od .... 

 

 

  

-   bez pripomienok 

-   s pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Dôvodová správa 

 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválilo uznesením č. 18/21, zo dňa 

6. 10. 2020 Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, ktoré nadobudli účinnosť dňa 22. 10. 2020. V zmysle týchto Zásad je výška 

príspevku pri narodení dieťaťa 100 Eur.  

 

Súčasná celospoločenská situácia umocnená pandémiou priniesla veľa sociálnych, technologických 

a globálnych zmien, ktoré sa bezprostredne dotkli všetkých vekových skupín obyvateľstva 

a predovšetkým negatívne ovplyvnila sociálnu situáciu mladých rodín s deťmi. Tieto sa museli 

vysporiadať s celkom novými životnými situáciami súvisiacimi napr. so zabezpečením online štúdia 

pre ich deti a výdavkami s tým súvisiacimi. Príjmy rodín boli v čase pandémie znížené a rodičia boli 

často finančne odkázaní na pandemické OČR, rodičovský príspevok Covid 19, prípadne SOS dotáciu.    

 

Pri zohľadnení všetkých týchto skutočností a vplyvov ako aj inflácie, nárastu počtu obyvateľov 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pri sčítaní obyvateľstva a následne z toho vyplývajúce zvýšenie 

podielových dani do rozpočtu mestskej časti od budúceho roka, navrhujeme poskytovať príspevok pri 

narodení dieťaťa vo výške 200 Eur.  

 

Príkladom môžu byť Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Púchov (návrh na 300 Eur), poskytujúce 

príspevok v sume 200 Eur a mnohé malé obce, ktorých i keď rozpočet je značne nižší, za účelom 

podpory mladých rodín poskytujú príspevok 140, resp. 170 Eur.  Prosociálny prístup k mladým 

rodinám preukázalo mesto Snina, ktoré zvýšilo v tomto roku príspevok na 1. narodené dieťa na 250, 

druhé narodené dieťa na 350 a tretie a ďalšie na 500 Eur. 

Predkladaný návrh považujeme tiež za jedno z preventívnych opatrení na zmiernenie nepriaznivých 

situácií, ktoré môžu vyplynúť z predpokladanej tretej vlny pandémie.  

  

Na základe uvedeného navrhujeme schváliť Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových 

finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v ktorým sa mení :  

 

1)  Čl. VI Príspevok pri narodení dieťaťa  

bod 4)  

Pôvodné znenie :  

4) Výška príspevku je 100,- €. Príspevok sa vypláca na bankový účet žiadateľa podľa Čl. VI ods. 1), 

ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti o príspevok. Za správnosť údajov o bankovom účte, na ktorý sa má 

príspevok vyplatiť, zodpovedá žiadateľ.   

 

Navrhované znenie : 

4) Výška príspevku je 200,- €. Príspevok sa vypláca na bankový účet žiadateľa podľa Čl. VI ods. 1), 

ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti o príspevok. Za správnosť údajov o bankovom účte, na ktorý sa má 

príspevok vyplatiť, zodpovedá žiadateľ.   

 

2) Čl. X Spoločné a záverečné ustanovenia 

Dopĺňa sa bod  5) 

5)  Žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa podaním žiadosti od 22. 10. 2020 do nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 Zásad 

poskytovania finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bude doplatený 

rozdiel príspevku vo výške 100,- Eur, aby bol zabezpečený rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom 

mestskej časti. 

 

Tento materiál bol predložený na posúdenie na Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie 

súpisných čísel a správy pozemkov a jeho pripomienky boli zapracované do predloženého návrhu. 

 

 



M ESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

                                                    
 

Návrh  
Dodatok č. 1 

 

Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 
schválený 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

dňa 28. 09. 2021 uznesením č. ... 

 
  

Čl. VI 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

 

4) Výška príspevku je 200,- €. Príspevok sa vypláca na bankový účet žiadateľa podľa Čl. VI ods. 1), 

ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti o príspevok. Za  správnosť údajov o bankovom účte, na ktorý sa má 

príspevok vyplatiť, zodpovedá žiadateľ. 

 

 

 Čl. X 

 Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

 

5)  Žiadateľom, ktorí splnili podmienky pre poskytnutie jednorazového finančného príspevku pri 

narodení dieťaťa podaním žiadosti od 22. 10. 2020 do nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 Zásad 

poskytovania finančných výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bude doplatený 

rozdiel príspevku vo výške 100,- Eur, aby bol zabezpečený rovnaký prístup ku všetkým žiadateľom 

mestskej časti. 

 

6) Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto dňa 28. 09. 2021 uznesením č. .... a účinnosť nadobudol dňa ............  

 

 

 

 

 

        Mgr. Rudolf Kusý  

                 starosta  

 


