
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 

Bratislava - Devínska Nová Ves č. 9/2019 zo 

dňa 11.12.2019, 

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej 

pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

                                                                         _ 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na základe 

samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods.1, 

§ 4 ods.3 písm. p) a § 3 ods.4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, § 15 ods.2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 27 zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej   

núdzi   a  o   zmene  a  doplnení   niektorých  zákonov,   zákona   č.   448/2008   Zb. 

o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 

(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, a zákona č. 601/2003 o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie 

poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska 

Nová Ves (ďalej len „nariadenie“). 

 
 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

Nariadením sa upravujú podmienky, za ktorých sa môžu poskytovať finančné 

prostriedky  na  účely  sociálnej  pomoci  a  inej  nevyhnutnej  pomoci  v  čase  náhlej  núdze  z 

rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves pre fyzické osoby s  trvalým pobytom 

na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves (ďalej len „občan mestskej časti”) za 

účelom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie. 

Poskytnutie všetkých foriem pomoci podľa tohto nariadenia je dobrovoľná nenároková 

sociálna pomoc vo výške schválenej v rozpočte mestskej časti na príslušný kalendárny rok. 

Finančné príspevky sa poskytujú občanom mestskej časti raz ročne, a sú limitované schváleným 

rozpočtom mestskej časti v danom roku, a splnením podmienok uvedených v tomto nariadení. 

 
 

Článok II. 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod 

ktorou nastáva stav hmotnej núdze (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

 

2. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima 

ustanovené (zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom 

vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem 

alebo zvýšiť príjem. 



3. Nepriaznivá sociálna situácia je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo 

obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy: 

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

návykových škodlivých činností, 

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do 

siedmich rokov veku, 

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného 

predpisu (ďalej len "dôchodkový vek"), 

f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb, alebo 

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej chudoby. 
 

4. Náhla mimoriadna situácia  je  ohrozenie  života  a majetku  fyzickej  osoby a členov 

domácnosti, ktoré vzniklo v dôsledku živelnej pohromy alebo havárie (záplavy, požiare,  

výbuch,  zamorenie  a pod.)  v prípade,   že   ich    nezapríčinila  osoba  žijúca     v 

nehnuteľnosti, alebo osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím majiteľa 

nehnuteľnosti. 

 

5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka určená na čiastočnú úhradu  mimoriadnych 

výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a ktorú na 

základe žiadosti môže mestská časť poskytnúť občanovi z rozpočtu mestskej časti len raz 

za kalendárny rok. 

 
 

Článok III. 

Druh sociálnej pomoci 

 

1. Mestská časť môže poskytnúť: 

a) jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 

b) jednorazovú dávka pri náhlej mimoriadnej situácií, 

c) príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni, 

d) príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní, 

e) príspevok pri narodení dieťaťa. 

 
 

Článok IV. 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

1. Môže byť poskytnutá raz ročne občanovi mestskej časti, ktorý má trvalý pobyt v Mestskej 

časti Bratislava-Devínska Nová Ves aspoň jeden rok ku dňu podania žiadosti podľa odseku 

5 tohto článku a dostal sa do stavu náhlej hmotnej núdze, alebo sa ocitol v nepriaznivej 

sociálnej situácii, okrem náhlych mimoriadnych situácií podľa čl. V. tohto nariadenia. 

 

2. Je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného 

vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, 



vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského 

riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. 

 

3. Jednorazová dávka môže byť poskytnutá občanovi mestskej časti prepustenému z výkonu 

trestu alebo zo zariadenia na výkon ochrannej výchovy po dosiahnutí plnoletosti, z iného 

zariadenia, pokiaľ je odkázaný na túto dávku. 

 

4. Jednorazová dávka môže byť poskytnutá: 

a) občanovi mestskej časti, ktorý poberá niektorú z dávok dôchodkového zabezpečenia 

a jeho príjem nepresahuje 1,2 násobok sumy životného minima, 

b) občanovi mestskej časti, ktorý poberá  niektorú  z dávok  nemocenského  poistenia a 

jeho príjem nepresahuje 1,2 násobok sumy životného minima, 

c) občanovi mestskej časti, ktorého príjem nepresahuje sumu životného minima, 
d) osamelému rodičovi s nezaopatrenými deťmi, ak jeho príjem nepresahuje 1,5 

násobok životného minima, 

e) rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,3 násobok 

životného minima. 

 

5. Jednorazová dávka môže byť poskytnutá iba na základe žiadosti. V žiadosti, na 

predpísanom tlačive je  treba uviesť dôvod, pre ktorý je žiadateľ v náhlej hmotnej núdzi a 

účel, na ktorý chce príspevok použiť. 

 

6. K žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je potrebné doložiť najmä : 

- potvrdenie o výške príjmu a majetku žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

(pracovný pomer alebo samostatná činnosť, brigáda, dávka v nezamestnanosti, 

starobný, invalidný či iný dôchodok, materský príspevok, rodičovský príspevok, 

príspevok na dieťa, výživné, príspevok na bývanie, kompenzačný príspevok a iné 

príjmy) za posledných 12 mesiacov, 

- kópiu rozsudku o rozvode, prisúdení dieťaťa do osobnej starostlivosti, o určení 

výživného na maloleté dieťa v prípade, že manželia nebývajú v spoločnej domácnosti, 

- kópiu preukazu ŤZP, 

- potvrdenie od detského lekára o starostlivosti o dieťa (nie staršie ako 1 mesiac), 

- vyjadrenie školy o starostlivosti dieťaťa k žiadosti o poskytnutie sociálneho príspevku  

(nie staršie ako 1 mesiac). 
 

7. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bude poskytnutá v peňažných poukážkach. V 

odôvodnených prípadoch, z dôvodu zaručenia účelného využitia priznanej dávky 

žiadateľom, vykonáva sa ich použitie s asistenciou sociálneho pracovníka. 

 

8. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť vyplatená tiež formou vecnej dávky 

(zaplatenie časti nákladov na ozdravný pobyt pre deti so zdravotným znevýhodnením v 

špecializovaných detských táboroch, zakúpenie základného vybavenia do domácnosti – 

napr. posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka a pod.). 

 

9. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá žiadateľovi, ktorý si uplatnil 

všetky zákonné nároky, ktoré mu garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a 

príjmu spoločne posudzovaných osôb. 

 

10. Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sa bude zohľadňovať, či žiadateľ 

nie je dlžníkom mestskej časti a či si nezaopatrené deti v rodine pravidelne plnia povinnú 

školskú dochádzku v priebehu kalendárneho roka. 



11. Žiadosti na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi budú posudzované 

individuálne, príslušným sociálnym pracovníkom (formálna a vecná stránka) a Komisiou 

sociálnou, bytovou a zdravotnou MZ MČ BA-Devínska Nová Ves („ďalej len komisia“). 

 
12. Pri určení výšky jednorazovej dávky komisia vychádza z individuálnej sociálnej situácie 

žiadateľa a možností rozpočtu MČ. 

 

13. Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi za kalendárny rok je: 

a) pre osamelého žiadateľa maximálne do 100,- Eur  

b) pre rodinu s deťmi maximálne do 300,- Eur  

c) pre poberateľa dávky dôchodkového zabezpečenia: jednotlivec maximálne do 100,- Eur, 
manželia maximálne do 150,- Eur  

 

14. Výšku jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ods. 13 tohto článku môže v prípade 

ohrozenia základných životných potrieb a zdravia občana, alebo z iného mimoriadne 

závažného dôvodu starosta zvýšiť (najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu) alebo poskytnúť ju aj občanom, ktorí nespĺňajú 

podmienky podľa ods. 4 tohto článku. 

 

15. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jej výške rozhoduje starosta mestskej 

časti na základe návrhu komisie. 

 

Článok V. 

Jednorazová dávka pri náhlej mimoriadnej situácii 

 

1. Jednorazovú dávku pri náhlej mimoriadnej situácii možno poskytnúť občanovi mestskej 

časti, ktorý sa ocitne v stave mimoriadnej náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, 

haváriou, alebo inou mimoriadnou situáciou, a to: 

a) V dôsledku živelnej pohromy, havárie (požiar, povodeň a pod., ak je poškodené 

bývanie), alebo inej nepredvídanej situácii.  

b) Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných 

životných potrieb, ošatenia, potravín a bývania, možno takému občanovi mestskej časti 

poskytnúť jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov, najviac 

do výšky 500,- Eur.  

c) Pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ zostal osamelý a nemá žiadnych príbuzných. 

Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov pri zabezpečení pohrebu môže byť 

takému občanovi mestskej časti poskytnutý jednorazový príspevok do výšky skutočne 

preukázaných výdavkov, najviac do výšky 300,- Eur.  

2. O poskytnutí jednorazovej dávky pri náhlej mimoriadnej situácií a jej výške rozhoduje 

starosta mestskej časti na základe návrhu komisie. 



Článok VI. 

Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni 

 

1. Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni môže byť poskytnutý  občanovi 

mestskej časti, ktorý sa dostal do stavu hmotnej núdze a jeho dieťa navštevuje materskú 

školu, okrem predškolákov a strednú školu. Občanovi mestskej časti, ktorému v zmysle tohto 

článku neprináleží príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni, t.j. dieťa navštevuje 

materskú školu a je predškolák alebo základnú školu, môže požiadať o jednorazovú dávku 

v hmotnej núdzi v zmysle Článku IV. 

 

2. Príspevok na stravovania dieťaťa v školskej jedálni môže byť poskytnutý iba na základe 

žiadosti. K žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni je 

potrebné doložiť najmä : 

a. potvrdenie o výške príjmu a majetku žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 

(pracovný    pomer    alebo    samostatná     zárobková     činnosť,     brigáda,     

dávka v nezamestnanosti, starobný, invalidný či iný dôchodok, materský 

príspevok, rodičovský príspevok, príspevok na dieťa, výživné, príspevok na 

bývanie, kompenzačný príspevok a iné príjmy) za posledných 6 mesiacov, 

b. kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o rozvode, prisúdení dieťaťa do osobnej 

starostlivosti, o určení výživného na maloleté dieťa v prípade, že manželia 
nebývajú v spoločnej domácnosti, 

c. potvrdenie od detského lekára o starostlivosti o dieťa (nie staršie ako 1 mesiac), 

d. vyjadrenie školy o starostlivosti dieťaťa k žiadosti o poskytnutie sociálneho 

príspevku (nie staršie ako 1 mesiac). 

 

3. Príspevok na stravovanie detí sa priznáva na obdobie jedného školského polroka. 

 

4. Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni sa poskytuje: 

a) pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje sumu 

životného minima vo výške 90% zo stravnej jednotky, 

b) pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,2 násobok 

životného minima vo výške 80 % zo stravnej jednotky, 

c) pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,3 násobok 

životného minima vo výške 70 % zo stravnej jednotky, 

d) pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,4 násobok 

životného minima vo výške 60 % zo stravnej jednotky, 

e) pre rodinu s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,5 násobok 

životného minima vo výške 50 % zo stravnej jednotky. 
 

5. Príspevok sa poskytuje formou úhrady faktúry stravovaciemu zariadeniu podľa počtu 

odobraných obedov a výške priznaného príspevku určeného v % zo stravovacej jednotky 

podľa rozhodnutia. 

 

6. O priznaní alebo nepriznaní príspevku na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni 

rozhoduje starosta mestskej časti. Žiadateľovi sa rozhodnutie doručí písomne. 



Článok VII. 

Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní 

 

1. Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní môže byť poskytnutý občanovi 

mestskej časti, ktorý poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo predčasný 

dôchodok a už nepracuje. 

 

2. Príspevok na stravovania dôchodcu v spoločnom stravovaní môže byť poskytnutý iba na 

základe   žiadosti.   K žiadosti   o poskytnutie    príspevku    na    stravovanie    dôchodcu v 

spoločnom stravovaní je potrebné doložiť najmä : 

- potvrdenie  o výške   príjmu   a majetku   žiadateľa   (starobný,   invalidný,   vdovský  a 

vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok) a spoločne posudzovaných osôb (pracovný 

pomer, brigáda, dávka v nezamestnanosti,  materský príspevok, rodičovský príspevok a 

iné príjmy) za posledných 12 mesiacov, 

- potvrdenie o ostatných príjmoch (sociálne dávky, kompenzačný príspevok, príspevok 

na bývanie, renty a iné príjmy). 

 

3. Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní sa priznáva na obdobie 

jedného kalendárneho roka. 

 

4. Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní sa poskytuje: 
a) žiadateľovi, ak jeho príjem nepresahuje sumu životného minima vo výške 90% zo 

stravnej jednotky, 

b) žiadateľovi, ak jeho príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima vo výške 80 % 

zo stravnej jednotky, 

c) žiadateľovi, ak jeho príjem nepresahuje 1,3 násobok životného minima vo výške 70 % 

zo stravnej jednotky, 

d) žiadateľovi, ak jeho príjem nepresahuje 1,4 násobok životného minima vo výške 60 % 

zo stravnej jednotky, 

e) žiadateľovi, ak jeho príjem nepresahuje 1,5 násobok životného minima vo výške 50 % 

zo stravnej jednotky. 
 

5. Príspevok sa poskytuje formou úhrady faktúry stravovaciemu zariadeniu podľa počtu 

odobraných obedov a výške priznaného príspevku určeného v % zo stravovacej jednotky 

podľa rozhodnutia. Príspevok sa poskytuje na jeden obed za deň. 

 
6. O priznaní alebo nepriznaní príspevku na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní 

rozhoduje starosta mestskej časti. Žiadateľovi sa rozhodnutie doručí písomne. 

 

Článok VIII. 

Príspevok pri narodení dieťaťa 

 

1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa je: 

a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti, 

b) otec dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej časti, ak matka dieťaťa zomrela, alebo po 

matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie, alebo dieťa bolo zverené do výchovy otca na 

základe právoplatného rozhodnutia súdu, 



c) osoba s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti 

nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu podľa 

osobitného predpisu1 

 

2. Príspevok pri narodení dieťaťa poskytne mestská časť vo výške 70,- Eur na základe 

písomnej žiadosti. Spolu so žiadosťou o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa je 

oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a 

opodstatnenosť poskytnutia príspevku,  a to občiansky preukaz, kópiu rodného listu dieťaťa 

a potvrdenie ošetrujúceho lekára o starostlivosti o dieťa (nie staršie ako 1 mesiac). 

 

3. Podmienka trvalého pobytu u oprávnenej osoby musí byť splnená v čase narodenia dieťaťa 

a poskytnutia príspevku. 

 

4. Príspevok, na to isté dieťa, môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, 

príspevok môže byť poskytnutý na každé dieťa. 

 

5. Príspevok je možné poskytnúť po dovŕšení 3. mesiaca života dieťaťa. Nárok na príspevok 
zaniká uplynutím dvoch rokov veku dieťaťa. 

 

6. O priznaní alebo nepriznaní príspevku pri narodení dieťaťa rozhoduje starosta mestskej 

časti. Žiadateľovi sa rozhodnutie doručí písomne. 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Devínska Nová Ves č. 11/2015, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov 

sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava –Devínska Nová Ves. 

 

Toto nariadenie schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves 

uznesením č. 141/12/2019 dňa 11.12.2019 a nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020. 

 

 

 

 
Dárius Krajčír 

starosta mestskej časti 

Bratislava-Devínska Nová Ves 

                                                      
1 § 44 a nasl. zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov   


