
M e s t s k á   č a s ť   Bratislava - Nové Mesto 
___________________________________________________________________________ 

 

 
Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

Dátum 16.11.2021  

 

 

N á v r h   

 

Dodatok č. 1 

 
Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti  

Bratislava-Nové Mesto  

  

 

 

 

 
Predkladateľ:                                                                      Materiál obsahuje: 

Mgr. Rudolf Kusý,                                                    1. Návrh uznesenia 

starosta                                                                       2. Dôvodová správa 
MČ BNM          3. Dodatok č. 1 

                                                                                      4. Zásady poskytovania jednorazových 

Mgr. Branislav Filipovič, MBA,           finančných výpomocí obyvateľom 
zástupca starostu             mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

MČ BNM              schválené dňa 06. 10. 2020   

 
 

 

 

Zodpovedná: 
Mgr. Iveta Marčíková                      

vedúca odd. sociálnych služieb        

 
 

 

 

 

Spracovateľ:          

Mgr. Iveta Marčíková 

Vladislava Janovičová 
 

 

 

Na rokovanie prizvať: 

spracovateľa 

 

 

                                           



N á v r h  u z n e s e n i a 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  
 

 

s c h v a ľ u j e     

 

Dodatok č. 1  

Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, ktoré boli schválené dňa 06. 10. 2020, s termínom Čl. VI od 17. 11. 

2021 a úplné znenie od 2. 1. 2022. 

 

 

  

-   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 200,- € 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 200,- € budú povinní doložiť doklady 

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

Zároveň navrhujeme v kalendárnom roku 2022 zvýšenie finančných príspevkov,  

keďže sa pandémia bezprostredne dotkla života nás všetkých a negatívne ovplyvnila 

každodenne fungovanie a zhoršila osobitne situáciu sociálne slabších rodín. Tie sa museli 

vysporiadať s celkom novými životnými okolnosťami. Zároveň v roku 2021 stúpa inflácia, 

ktorá dosiahla   najvyššiu hodnotu od roku 2011. Rastú ceny potravín, spotrebného tovaru, 

bývania a energií, čo predstavuje pre nízkopríjmové rodiny enormnú záťaž. Pre ľahšie 

zvládnutie tohto stavu, ktorý sa má prognosticky ešte zhoršovať, navrhujeme nižšie uvedené 

JFV upraviť, a to v kalendárnom roku 2022, keďže aktuálna finančná situácia je toho času 

limitovaná schváleným rozpočtom s výnimkou Čl. VI Príspevok pri narodení dieťaťa.  

 

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. IV 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

bod 2) sa mení : 

Súčasné znenie: 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: 

 a) jednotlivec      do 150,- EUR 

 b) rodiny s deťmi     do 250,- EUR 
 

Navrhované znenie: 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: 

 a) jednotlivec      do 200,- EUR 

 b) rodiny s deťmi     do 300,- EUR 
 
 
 
 



 

2)  Čl. V 

Jednorazová finančná výpomoc 

 

 

bod 2) sa mení: 

Súčasné znenie: 

Výška jednorazovej finančnej výpomoci: 

 a) jednotlivec      do 150,- EUR 

 b) poberateľ dôchodku s manželkou   do 200,- EUR 

 c) rodina s deťmi     do 250,- EUR 
 

Navrhované znenie: 

Výška jednorazovej finančnej výpomoci: 

 a) jednotlivec      do 200,- EUR 

 b) poberateľ dôchodku s manželkou   do 250,- EUR 

 c) rodina s deťmi     do 300,- EUR 
 
 

 
3)  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 200,- € : 

- 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 dopĺňa sa bod 4a): 

4) Výška príspevku je 100,- €.  

4a) Výška príspevku je 200,- € 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.  

      

 

4)  Čl. VII 

Príspevok pre dvojičky, trojičky a viac súčasne narodených detí do 18 rokov veku. 

 

 

bod 2) sa mení : 

Súčasné znenie : 

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

2-krát ročne finančný príspevok vo výške 50,- € na jedno dieťa, do veku 18 rokov, na 

úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, pri nástupe detí do školy alebo iné zdôvodnené 

výdavky na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú rodné listy detí a občiansky preukaz oprávnenej osoby.  

 

Navrhované znenie: 

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

2-krát ročne finančný príspevok vo výške 100,- € na jedno dieťa, do veku 18 rokov, na 

úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, pri nástupe detí do školy alebo iné zdôvodnené 

výdavky na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú rodné listy detí a občiansky preukaz oprávnenej osoby.  

 

 

5) Čl. VIII 

Letná detská rekreácia 
 

 

bod 2) sa mení : 

Súčasné znenie : 

2) Oprávnenej osobe môže mestská časť poskytnúť finančný príspevok na pobyt dieťaťa 

alebo detí na letnej detskej rekreácii počas letných prázdnin vo výške 150 €. Oprávnená osoba 

predloží písomnú žiadosť s dokladmi preukazujúcimi opodstatnenosť poskytnutia finančného 

príspevku, ako rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o poskytovaní 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov alebo skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze. 
 

Navrhované znenie : 
2) Oprávnenej osobe môže mestská časť poskytnúť finančný príspevok na pobyt dieťaťa 

alebo detí na letnej detskej rekreácii počas letných prázdnin vo výške 200 €. Oprávnená osoba 

predloží písomnú žiadosť s dokladmi preukazujúcimi opodstatnenosť poskytnutia finančného 

príspevku, ako rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o poskytovaní 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov alebo skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze. 



 

6)  Čl. IX 

Vianočný príspevok  
 

bod 1) sa mení : 

Súčasné znenie:  
Oprávnenou osobou na poskytnutie vianočného príspevku je : 

 a) rodina s deťmi v hmotnej alebo náhlej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) týchto 

     zásad. Výška príspevku je 150 €, 

  b) fyzická osoba s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá  

     prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe  

     právoplatného rozsudku súdu, alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona  

    č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Výška príspevku je 150 €, 

c) fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

     minimálne jeden rok, ktorá je v hmotnej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) 

     týchto Zásad a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z Úradu práce,  

     sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Výška príspevku je 50 €, 

d) osamelá fyzická osoba podľa Čl. 2 bod 7, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, poberajúca dávku z dôchodkového poistenia, ktorá je jej 

    jediným zdrojom príjmu do výšky 2 násobku sumy životného minima2). 

   Výška príspevku je 30 €. 
 

Navrhované znenie : 

Oprávnenou osobou na poskytnutie vianočného príspevku je : 

 a) rodina s deťmi v hmotnej alebo náhlej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) týchto 

     zásad. Výška príspevku je 200 €, 

  b) fyzická osoba s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá  

     prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe  

     právoplatného rozsudku súdu, alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona  

    č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Výška príspevku je 200 €, 

c) fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

     minimálne jeden rok, ktorá je v hmotnej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) 

     týchto Zásad a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z Úradu práce,  

     sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Výška príspevku je 100 €, 

d) osamelá fyzická osoba podľa Čl. 2 bod 7, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, poberajúca dávku z dôchodkového poistenia, ktorá je jej 

    jediným zdrojom príjmu do výšky 2 násobku sumy životného minima2). 

   Výška príspevku je 80 €. 
 

7) 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 Čl. VI od 17. 11. 2021 a úplné 

znenie dňom 2. 1. 2022. 
 

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. 



 

MESTSKÁ 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. ... 

 

 
1) Čl. IV 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

bod 2)  
 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: 

 a) jednotlivec      do 200,- EUR 

 b) rodiny s deťmi     do 300,- EUR 
 
 

2)  Čl. V 

Jednorazová finančná výpomoc 

 

 

bod 2)  
 

Výška jednorazovej finančnej výpomoci: 

 a) jednotlivec      do 200,- EUR 

 b) poberateľ dôchodku s manželkou   do 250,- EUR 

 c) rodina s deťmi     do 300,- EUR 
 

 

 

 
 

 

 



 

3)  Čl. VI  

Príspevok pri narodení dieťaťa  
 

bod 2)  

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 200,- € : 

- 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)  

bod 4a): 

4) Výška príspevku je 100,- €.  

4a) Výška príspevku je 200,- € 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.  

      

4)  Čl. VII 

Príspevok pre dvojičky, trojičky a viac súčasne narodených detí do 18 rokov veku. 

 

bod 2)  

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

2-krát ročne finančný príspevok vo výške 100,- € na jedno dieťa, do veku 18 rokov, na 

úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie, pri nástupe detí do školy alebo iné zdôvodnené 

výdavky na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú rodné listy detí a občiansky preukaz oprávnenej osoby.  

 

 

5) Čl. VIII 

Letná detská rekreácia 
 

 

bod 2)  

2) Oprávnenej osobe môže mestská časť poskytnúť finančný príspevok na pobyt dieťaťa 

alebo detí na letnej detskej rekreácii počas letných prázdnin vo výške 200 €. Oprávnená osoba 

predloží písomnú žiadosť s dokladmi preukazujúcimi opodstatnenosť poskytnutia finančného 

príspevku, ako rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o poskytovaní 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov alebo skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze. 
 



6)  Čl. IX 

Vianočný príspevok  
 

bod 1) 

Oprávnenou osobou na poskytnutie vianočného príspevku je : 

 a) rodina s deťmi v hmotnej alebo náhlej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) týchto 

     zásad. Výška príspevku je 200 €, 

  b) fyzická osoba s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá  

     prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe  

     právoplatného rozsudku súdu, alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona  

    č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Výška príspevku je 200 €, 

c) fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

     minimálne jeden rok, ktorá je v hmotnej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) 

     týchto Zásad a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z Úradu práce,  

     sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Výška príspevku je 100 €, 

d) osamelá fyzická osoba podľa Čl. 2 bod 7, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, poberajúca dávku z dôchodkového poistenia, ktorá je jej 

    jediným zdrojom príjmu do výšky 2 násobku sumy životného minima2). 

   Výška príspevku je 80 €. 
 

7) 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 Čl. VI od 17. 11. 2021 a úplné 

znenie dňom 2. 1. 2022. 
 

 
 

 

        Mgr. Rudolf Kusý  
                 starosta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 

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

 
 
 

  ZÁSADY 

poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom 

mestskej časti  Bratislava-Nové Mesto 

 

Podľa ustanovení § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 2 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a čl. 32, ods. 5 písm. a) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov  môže 

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

a jednorazové finančné výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenie 

 

Tieto zásady upravujú podmienky poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi, 

jednorazových finančných výpomocí a iných nenávratných jednorazových finančných 

príspevkov fyzickým osobám s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

(ďalej len oprávnená osoba) v čase hmotnej a náhlej núdze z rozpočtu mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto.  

 

 

Čl. II 

     Definícia pojmov a cieľová skupina žiadateľov  

 

1) Oprávnenou osobou pre účely týchto zásad je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt            

na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a to: 

a) fyzická osoba, ktorá je v hmotnej núdzi a ktorej sa vypláca dávka a príspevky z Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava podľa osobitného predpisu 1), 

b) fyzická osoba, ktorá je v náhlej núdzi, ktorá nespĺňa podmienky podľa písm. a) a ktorej 

príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb nepresahuje hranicu 1,5 násobku sumy 

životného minima2),  

c) fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky stanovené v Čl. VI, VII, VIII a IX týchto zásad. 

 

2) Hmotná núdza pre účely týchto zásad je stav, keď príjem fyzickej osoby a osôb, ktoré        

sa s ňou spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a títo si príjem nemôžu 

zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením1).   

 



 

3) Náhla núdza pre účely týchto zásad je náhly stav nedostatku finančných prostriedkov, 

spôsobený mimoriadnymi udalosťami, najmä :   

 a) nepriaznivým zdravotným stavom fyzickej osoby alebo s ňou spoločne  

     posudzovaných osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu, 

 b) náhlym nezavineným finančným zaťažením fyzickej osoby v dôsledku zvýšenia  

     nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a potrebnej  

     starostlivosti o člena rodiny. 

 

4) Iné jednorazové finančné príspevky podľa týchto zásad sú : 

 a) príspevok pri narodení dieťaťa Čl. VI, 

 b) príspevok pre dvojičky, trojičky a viac súčasne narodených detí do 18 rokov Čl. VII, 

 c) príspevok na letnú detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín Čl. VIII, 

 d) vianočný príspevok Čl. IX. 

 

5) Pre zisťovanie príjmov obyvateľa a spoločne posudzovaných osôb platia ustanovenia § 3 

    a § 4 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

    zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6)  Za príjem sa nepovažujú : 

 a) peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia podľa     

     osobitného predpisu, 3) 

 b) dotácie na stravu dieťaťa a školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi podľa  

     osobitného predpisu, 5) 

 c) príspevok na bezvládnosť, 

 

7) Osamelá fyzická osoba v Čl. IX ods. 1 písm. d) je tá, ktorá býva sama, nemá manžela, 

manželku, druha, družku a náklady na domácnosť uhrádza zo svojho príjmu.  

 

 

     Čl. III 

        Účel poskytnutia  príspevkov 

 

Finančné príspevky podľa týchto zásad môže poskytnúť starosta mestskej časti oprávnenej 

osobe v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti najmä na : 

a) zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi,   

b) zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze,  

c) úhradu mimoriadnych liečebných nákladov,  

d) úhradu výdavkov súvisiacich s narodením dieťaťa, 

e) úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, 

f) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 

g) úhradu nákladov spojených s pobytom detí zo sociálne slabších rodín na letnej detskej  

    rekreácii. 

h) pomoc pri vybavovaní osobných dokladov do výšky správneho poplatku za vybavenie  

 občianskeho preukazu. 

 

 

 

 

 



 

     Čl. IV 

   Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

1) Oprávnenej osobe podľa  Čl. II. ods. 1 písm. a) môže mestská časť poskytnúť jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi na základe písomnej žiadosti, a dokladov preukazujúcich 

opodstatnenosť žiadosti a to : 

 a) Potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí  

     a rodiny  Bratislava. 

 b) Rozhodnutie o poskytovaní dávok v hmotnej núdzi, ktoré vydal Úrad práce,  

     sociálnych vecí a rodiny Bratislava.  

 

2) Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi : 

- jednotlivec     do 150,- EUR 

  - rodiny s deťmi     do 250,- EUR 

Z mimoriadne – zreteľa hodných dôvodov je možné výšku jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi zvýšiť až do sumy 350 EUR po prerokovaní vo finančnej komisii Miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v týchto prípadoch : 

a) požiar v byte alebo v rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa, 

b) naliehavý a finančne náročný lekársky operačný zákrok, 

c) nevyhnutný liečebný a lekármi doporučený rekondičný pobyt. 

 

3) Podmienkou pre priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je uplatnenie si všetkých 

zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby. 

 

4) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá oprávnenej osobe, ktorá nemá 

záväzky voči mestskej časti. 

 

5) Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jej výšku prerokováva Komisia 

sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

6) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa primerane vzťahuje zákon 

č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní v znení zmien  a doplnkov za podmienok upravených 

osobitným predpisom 11)  ( § 22) 

 

Čl. V 

   Jednorazová finančná výpomoc  

 

1) Oprávnenej osobe, podľa Čl. II ods. 1  písm. b),  

 a) ktorá má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto minimálne 1 rok, 

 b) ktorá je poberateľom starobného, invalidného alebo predčasného dôchodku,  

 c) rodičovi rodiny s deťmi, 

môže mestská časť poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc na základe žiadosti              

a po preukázaní náhlej núdze potrebnými dokladmi, ktoré sú uvedené na tlačive žiadosti.  

 

2) Výška jednorazovej finančnej výpomoci: 

 a) jednotlivec      do 150,- EUR 

 b) poberateľ dôchodku s manželkou   do 200,- EUR 

 c) rodina s deťmi     do 250,- EUR 

 



3) Podmienkou pre priznanie jednorazovej finančnej výpomoci je uplatnenie všetkých 

zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby. 

 

4) Jednorazová finančná výpomoc môže byť poskytnutá oprávnenej osobe, ktorá nemá 

záväzky voči mestskej časti. 

 

5) Jednorazová finančná výpomoc môže byť poskytnutá iba jedenkrát v kalendárnom roku. 

 

6) V prípade podania žiadosti o poskytnutie Jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa        

Čl. IV týchto Zásad a tiež žiadosti o poskytnutie Jednorazovej finančnej výpomoci podľa     

Čl. V týchto Zásad môže mestská časť poskytnúť iba jednu z uvedených finančných 

výpomocí.  

 

7) Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a jej výšku prerokováva Komisia sociálnych 

vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

     Čl. VI 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

 

1) Oprávnenou osobou podľa Čl. VI, bod a), b) a c) je osoba, ktorá má trvalý pobyt 

v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto minimálne jeden rok pred narodením dieťaťa a to: 

 a) matka dieťaťa, ktorá ho porodila, cudzia štátna občianka, ktorá má „Povolenie na 

      pobyt“, a trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 

 b) otec dieťaťa,  ak : 

     - matka dieťaťa zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie,  

     - dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, 

 c) fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 

     rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu, alebo príslušného orgánu  

     v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.     

    

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, 

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

súdu alebo príslušného orgánu.  

  

3) Príspevok na dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí jednej matke viac 

detí, príspevok môže byť poskytnutý na každé dieťa.  

 

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. 

 

5) O príspevok pri narodení dieťaťa je možné požiadať do jedného roku veku dieťaťa. 

 

6) Matke dieťaťa (občianke Slovenskej republiky), ktorá prvá porodila dieťa v novom roku 



na území Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v nemocnici Ladislava Dérera na Kramároch, 

môže mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytnúť jednorazový finančný dar pri narodení 

dieťaťa vo výške 100,- €.  

Tento priamo v nemocnici Ladislava Dérera na Kramároch odovzdá matke dieťaťa 

predstaviteľ jej samosprávnych orgánov.  

 

    

Čl. VII 

 Príspevok pre dvojičky, trojičky a viac súčasne narodených detí  do 18 rokov veku. 

 

1) Oprávnenou osobou podľa Čl. VII je osoba, ktorá má trvalý pobyt v Mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto minimálne jeden rok a to : 

 a) matka, ktorej sa súčasne narodili dve a viac detí,  

b) otec detí súčasne narodených ak : 

     - matka detí zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie,   

     - deti boli zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, 

 c) fyzická osoba, ktorá prevzala súčasne narodené deti do starostlivosti nahrádzajúcej 

     starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozsudku súdu, alebo príslušného  

     orgánu v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších  

     predpisov.     

 

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

2-krát ročne finančný príspevok vo výške 50,- € na jedno dieťa, do veku 18 rokov, na úhradu 

zvýšených výdavkov na ošatenie, pri nástupe detí do školy alebo iné zdôvodnené výdavky 

na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej opodstatnenosť, ktorými 

sú rodné listy detí a občiansky preukaz oprávnenej osoby.  

 

3) Poskytnutie finančného príspevku prerokováva Komisia sociálnych vecí a bývania 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Čl. VIII 

Príspevok na letnú detskú rekreáciu. 

 

1) Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku na letnú detskú rekreáciu je : 
  

 a) zákonný zástupca dieťaťa : 

      - rodiny v hmotnej núdzi, ktorá poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky z Úradu  

       práce, sociálnych vecí a rodiny, 

     - rodiny v náhlej núdzi podľa Čl. 2 ods. 3 týchto Zásad, 
  

 b) fyzická osoba s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá  

     prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe  

     právoplatného rozsudku súdu, alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona  

     č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov.     
 

2) Oprávnenej osobe môže mestská časť poskytnúť finančný príspevok na pobyt dieťaťa 

alebo detí na letnej detskej rekreácii počas letných prázdnin vo výške 150 €. Oprávnená osoba 

predloží písomnú žiadosť s dokladmi preukazujúcimi opodstatnenosť poskytnutia finančného 

príspevku, ako rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o poskytovaní 

dávky v hmotnej núdzi a príspevkov alebo skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze.  



 

3) Poskytnutie finančného príspevku na letnú detskú rekreáciu prerokováva Komisia 

sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

Čl. IX 

    Vianočný príspevok  

 

1) Oprávnenou osobou na poskytnutie vianočného príspevku je : 

 a) rodina s deťmi v hmotnej alebo náhlej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) týchto 

     zásad. Výška príspevku je 150. 

  b) fyzická osoba s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorá  

     prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe  

     právoplatného rozsudku súdu, alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona  

    č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Výška príspevku je 150 €. 

c) fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

     minimálne jeden rok, ktorá je v hmotnej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) 

     týchto Zásad a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z Úradu práce,  

     sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Výška príspevku je 50 € 

d) osamelá fyzická osoba podľa Čl. 2 bod 7, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti  

    Bratislava-Nové Mesto, poberajúca dávku z dôchodkového poistenia, ktorá je jej 

    jediným zdrojom príjmu do výšky 2 násobku sumy životného minima2). 

   Výška príspevku je 30 €. 

 

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

finančný príspevok k Vianociam, o ktorý je oprávnená písomne požiadať aj na základe výzvy 

uverejnenej v Hlase Nového Mesta. Súčasne je povinná predložiť doklady preukazujúce 

oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku. 

 

3) Finančný príspevok k Vianociam môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá 

záväzky voči mestskej časti. 

 

4) Poskytnutie vianočných príspevkov a ich výšku prerokováva a odporúča Komisia 

sociálnych vecí a bývania Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

      Čl. X 

    Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1)Všetky finančné príspevky uvedené v týchto Zásadách majú charakter nenávratnej finančnej 

pomoci, na ktorú nemá oprávnená osoba právny nárok. 

 

2) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobí, že sa jej finančné príspevky uvedené 

v týchto Zásadách vyplatia v rozpore s týmito zásadami, alebo všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, je povinná ich vrátiť na účet Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. 

  

3) Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 

06.10.2020 uznesením číslo 18/21 a účinnosť nadobudli dňa 22.10.2020. 

 



 

4) Zrušujú sa : 

 

a) Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava–Nové 

Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením číslo 2/16 s účinnosťou od 1. 4. 2011. 

 

b) Úprava textu bodu IV., ktorá bola schválená Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava -Nové Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 s účinnosťou dňom schválenia. 

 

c) Dodatok č. 1 Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Nové Mesto, v úplnom znení, ktorý bol schválený Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 14. 2. 2012 uznesením č. 9/19. s účinnosťou 

od 1. 3. 2012. 

 

 

 

 

 

 

           Mgr. Rudolf K u s ý 

                                                              starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1) Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov.  

2) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov. 

3) Zákon č. 447/2008 Z. z. o poskytovaní príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v znení neskorších predpisov. 

4) Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 

5) Výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zo 14. 12. 2005 č. 3749/2005-II/1 o poskytovaní dotácie na výkon osobitného 

príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu dieťaťa a školské potreby pre dieťa v hmotnej 

núdzi v znení neskorších predpisov.  

 

 

 


