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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 17. 11. 2021 

 

 

  

-   bez pripomienok 

-   s pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Dôvodová správa 
 

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

dňa 6. 10. 2020 Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomoci obyvateľom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktoré nadobudli účinnosť dňa 22. 10. 2020. Podľa 

Článku VI zásad poskytuje  mestská časť príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 100 Eur.  

 

Poskytovanie uvedeného príspevku je celoplošné bez zohľadnenia sociálnej situácie rodín, 

ktorá sa v tejto dobe neustále zhoršuje. Za účelom pomoci sociálne slabším rodinám pri 

poskytovaní príspevku pri narodení dieťaťa, navrhujeme zvýšiť tento príspevok na 150,- € pre  

rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení neprevyšuje sumu 822,- € na dospelú 

osobu. Výpočet bol stanovený ako jedna polovica 3,5 násobku súm životného minima pre 

dvojicu s jedným nezaopatreným dieťaťom. 

  

Žiadatelia budú informovaní o možnosti poskytnutia vyššieho príspevku pri podávaní 

žiadosti, pričom v prípade záujmu o príspevok vo výške 150,- € budú povinní doložiť doklady 

o príjme rodiny. Týmto sa dosiahne adresnejšia podpora  sociálne slabších rodín.  

 

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

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

 
 

 

1)  Čl. VI Príspevok pri narodení dieťaťa  

 

bod 2) 

sa mení : 

Pôvodne znenie : 

2) Oprávnenej osobe podľa Čl. VI, bodu 1) písmená a), b) a c), môže mestská časť poskytnúť 

príspevok pri narodení dieťaťa na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov 

preukazujúcich jej opodstatnenosť, ktorými sú: 

písmeno a) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz matky, 

písmeno b) a c) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa a právoplatné rozhodnutie 

súdu, alebo príslušného orgánu, 
 

Navrhované znenie : 
2) Oprávnenej osobe podľa Čl. VI, bodu 1) písmená a), b) a c), môže mestská časť poskytnúť 

príspevok pri narodení dieťaťa: 
 

- vo výške 100,- € :  

- podľa bodu 4) na  základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú: 

písmeno a) rodný list dieťaťa, občiansky preukaz matky  

písmeno b) a c) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa, právoplatné rozhodnutie 

súdu, alebo príslušného orgánu  
 

- vo výške 150,- € : 

- podľa bodu 4a) na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú :  

písmeno a) rodný list dieťaťa, občiansky preukaz matky a príjem rodiny,   

písmeno b) a c) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa, právoplatné rozhodnutie 

súdu, alebo príslušného orgánu a príjem rodiny.  



Bod 4  

sa mení : 

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 100,- €.  

4a) Výška príspevku je 150,- € pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení 

neprevyšuje sumu 822,- € na dospelú osobu. 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) Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej 

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

Mesto dňa 16. 11. 2021 uznesením č. .... a nadobúda účinnosť dňom 17. 11. 2021.  

 

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 16.11.2021 uznesením č. ... 

 
Čl. VI 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

 

 

2) Oprávnenej osobe podľa Čl. VI, bodu 1) písmená a), b) a c), môže mestská časť poskytnúť 

príspevok pri narodení dieťaťa : 
 

-  vo výške 100,- € :  

- podľa bodu 4) na  základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú: 

písmeno a) rodný list dieťaťa, občiansky preukaz matky  

písmeno b) a c) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa, právoplatné rozhodnutie 

súdu, alebo príslušného orgánu 

  

- vo výške 150,- € 

- podľa bodu 4a) na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú :  

písmeno a) rodný list dieťaťa, občiansky preukaz matky a príjem rodiny,   

písmeno b) a c) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa, právoplatné rozhodnutie 

súdu, alebo príslušného orgánu a príjem rodiny.  

 
4) Výška príspevku je 100,- €.  

4a) Výška príspevku je 150,- € pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení 

neprevyšuje sumu 822,- € na dospelú osobu. 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 

 

Dopĺňa sa bod  5) 

 

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

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

Mesto dňa 16. 11. 2021 uznesením č. .... a nadobúda účinnosť dňom 17. 11. 2021.  

 

 

        Mgr. Rudolf Kusý  

                 starosta  

 


