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Návrh uznesenia 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

A.                                                              schvaľuje 

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....,/2017 zo dňa .....2017, ktorým 

sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní 

nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, 

náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 

príspevkov, 

 

 

 

 

B.                                                              odporúča  

 

Mgr. Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi 

vyhlásiť návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č....,/2017 zo dňa 

.....2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 

13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov 

v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných 

nenávratných finančných príspevkov 

 

 

 

C.                                                              žiada 

 

Mgr. Ing. Dušana Pekára, starostu 

zabezpečiť zverejnenie spôsobom v mestskej časti obvyklým. 

 

                                                                                       T: ihneď po podpise starostom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

MČ má v súčasnosti platné VZN 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom 

mestskej časti Bratislava–Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze,               na zabezpečenie spoločného 

stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov. 

 

V zmysle § 7 mestská časť poskytuje finančný príspevok v čase náhlej núdze pre občanov ako jednotlivcov 

a rodiny s deťmi. Medzi najviac ohrozené skupiny patria rodičia poberatelia rodičovského príspevku (RP). 

Ide o skupiny vdovy, vdovci, rozvedení, slobodní. Ide o skupinu rodičov, ktorí sú bez sociálnej podpory, 

v krízových centrách, sú ťažko zamestnateľní. Z praxe uplynie niekoľko mesiacov, kým nastane tomuto 

rodičovi zákonný nárok na výživné, vdovský dôchodok. Časť povinných osôb pre výživné si neplní svoju 

povinnosť a plynie ďalší čas do doby poskytovania náhradného výživného pre rodiča s RP. V tomto období 

sú títo rodičia odkázaní  iba na rodičovský príspevok vo výške 220,- Eur/mesiac. 

 

Štatistika poberateľov rodičovského príspevku v Ružinove k 30.6.2017 z ÚPSVaR 

Rodinný stav Počet poberateľov RP 
  

z toho v hmotnej núdzi 

rozvedený, rozvedená 59 0 

slobodný, slobodná 532 0 

vdovec, vdova 6 0 

ženatý, vydatá 1 550 0 

N/A - prázdne *  38 0 

Celkový súčet 2 185 0 

* cudzí štátny príslušník   

Z týchto dôvodov navrhujeme rozšíriť skupinu oprávnených osôb o rodiča dieťaťa – poberateľa 

rodičovského príspevku a fyzickú osobu, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 

rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Pre túto oprávnenú osobu 

výšku jednorazového finančného príspevku v čase náhlej núdze zvýšiť na 250,- Eur.  

Celkový počet rozvedených, vdovcov, slobodných je 597 osôb. Za predpokladu, že by 20% z tohto počtu 

žiadalo o nový typ príspevku, dopad na rozpočet by bol navýšenie  o 5.000,- Eur. 

 

Podľa § 11 ods. 2 VZN 13/2016 mestská časť môže oprávnenej osobe poskytnúť príspevok   na 

zabezpečenie stravovania dôchodcov podľa výšky troch príjmových pásiem. 

Odbor sociálnych vecí pripravil návrh na zmenu výšku príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania 

dôchodcov, ktorý dňa 24.5.2017 predložil Komisii sociálnych služieb (KSS). KSS v uznesení schválila tento 

návrh a odporúčala ho novelizovať vo VZN 13/2016  s účinnosťou od 1.2.2018. Dňa 27.6. 2017 bol návrh 

na zmenu výšky príspevku na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov predložený v Miestnom 

zastupiteľstve ako informatívny materiál.  

 

 

 

Žiadateľom sa jednorazový finančný príspevok  vypláca bezhotovostným prevodom               na uvedený 

účet oprávnenej osoby alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu. 

 

Stav záujmu občanov o vybraný spôsob zasielania v 2016 : 

počet finančných príspevkov      

celkom 1406   

na účet / osobne 1291   

cez poštovú poukážku 115 7,8% z celkového počtu 



Náklady MÚ na zaslanie prvej 

poštovej poukážky/Eur 138   

 

Najväčší záujem o zasielanie príspevku je priamo na účet alebo priamo v pokladni MÚ. Iba 7,8% žiadateľov 

má záujem o zasielanie cez poštovú poukážku. Na každú poštovú poukážku má MÚ náklad 1,20 Eur/ 

odoslaná poukážka. V prípade, že občan si nevyzdvihne finančný príspevok na pošte, peniaze sa vrátia späť 

na MÚ. Pri opätovnom pokuse o zaslanie sa náklad MÚ zvýši o ďalší náklad 1,20 Eur/ odoslaná druhá 

poukážka. Z týchto dôvodov navrhujeme ponechať iba dva spôsoby vyplácania a to na účet alebo 

priamo v pokladni MÚ. 

 

Analýza stavu v oblasti poskytovania príspevkov na stravovanie : 

 

MČ každoročne zvyšuje príjmové pásma o výšku valorizácie dôchodkov za daný kalendárny rok : 

 

Vývoj valorizácie v danom roku Navýšenie / Eur 

2013 11,5 

2014 8,8 

2015 5,2 

2016 1,9 

2017 8,2 

 

 

Súčasný 

stav 

Mesačný príjem 

občana príspevok MČ/obed počet stravníkov 

% podiel stravníkov k 

celkovému počtu 

I.pásmo do 255,30 1, 5 € 25 seniorov 2% 

II. pásmo 255,3 - 535,3 0,5 € 930 seniorov 75% 

III.pásmo Od 535, 31 0,3 € 282 seniorov 23% 

 

 

 

Vývoj cien v jedálňach rok rok 

Nárast ceny v 

Eur/obed 

počet 

stravníkov 

Jedáleň 2016 2017 % apríl 2017 

RDS - KD Zimná 1 2,42 2,42 0   

Celkový počet 

evidovaných 

stravníkov 1237 100% 

Skutočný počet 

stravníkov/ apríl 

2017 877 ↓70,9% 

Počet stravníkov 

v jedálňach ktoré 

v uplynulom období 

zvýšili cenu obeda 217 31% 



RDS - DOS Rezedová 2,42 2,42 0   

RDS Sklenárova 14 2,42 2,42 0   

RDS - KD Na úvrati 52 2,42 2,42 0 

celkom za 

RDS 165 

DD Pažítková 2 3,12 3,12 0 105 

SČK Miletičova 59 2,8 2,8 0 15 

APORES 3,4 3,4 0 98 

ZŠ Drieňová 16 2,8 2,85 0,05 13 

Dobrá kuchyňa 3,2 3,2 0 220 

Obchodná akad. 2,8 2,8 0 17 

CBC Karadžičova 3,15 3,25 0,1 25 

U Jašterky 3,15 3,25 0,1 21 

Nevädzka 3,2 3,6 0,4 53 

Seberínka 3,2 3,6 0,4 87 

Gymnázium Toma 2,95 2,95 0 12 

Hostinec U Justína 3,5 3,6 0,1 6 

Naša hospoda 3,2 3,5 0,3 12 

Drieňovák 3,4 3,4 0 18 

Chuťovka 3,3 3,3 0 10 

 

 

 

 

 

 

Východiská, z ktorých bol pripravený návrh: 

- hranica chudoby z roku 2016, ktorú zverejnil Štatistický úrad, je príjem 347 Eur/ mesiac/osoba. 

- efektivita sociálnej pomoci najviac ohrozeným skupinám obyvateľstva 

- zvýšenie príspevku ako sociálna pomoc najmä pre ľudí na hranici chudoby 

- účinný nástroj pomoci pre občanov v krízovej sociálnej situácii  

- široký rozptyl príjmu v pôvodnom pásme č. 2: 255,30 - 535,30 Eur 

 

 

 

 

Návrh na  zmeny pásiem a výšky príspevku 

Nový stav 

rozpätie 

príjmového 

pásma/Eur 

nový 

príspevok/€/obed navýšenie/Eur/obed  

I.pásmo do 255,30 1,70 0,20  

II. pásmo 

Od 255,31 – 

350,00 0,70 0,20 
347 Eur – hranica 

chudoby 

III.pásmo 

Od 350,01 – 

535,30 0,50 0  

IV.pásmo Od 535,31 0,30 0  

 

 

 

Dopad na 

rozpočet           



  

počet 

osôb v 

pásme 

náklad/osoba/ 

30 dní/Eur 

Nový náklad 

MČ/           30 

dni/Eur 

nový náklad 

MČ/12mesiaco

v/Eur Rozpočet  

I.pásmo 25 6 150 1800 2017 / 85.000 Eur 

II. pásmo 117 6 2.790 33.480   

III.pásmo 824 0 0 0 

Nový v 2018 / 

120.280 Eur 

IV.pásmo 286 0 0 0   

spolu 1.252   2.945 35.280   

 
 

 

 

 

Z dôvodu prehľadnosti sa navrhuje upraviť ustanovenie § 27 ods. 1 písm. c) nariadenia,  tak aby bolo 

každému jasné. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Návrh 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA  

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

              

č. ......./ 2017 

zo dňa ........... 2017 

 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 

zo dňa 21.06.2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 

Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania 

dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov                                           

 

 

  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov podľa § 15 ods. 2 písm. a) zákona 

Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 

neskorších predpisov, § 3 ods. 4, § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 12 ods. 1 písm. e) bod 5, § 58 

ods. 1 písm. c) a § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 

455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 27 písm. a) 

zákona               č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov sa uznieslo:  

   

Čl. I 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 zo dňa 21.06.2016 

o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase 

hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných 

finančných príspevkov sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V § 5 v odseku 5 sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo poštovou 

      poukážkou“. 

 

2. V § 5 v odseku 6 v druhej vete sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo 

    poštovou poukážkou“. 

 

3. V § 7 sa odsek 3 dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie: 

    „e) rodič dieťaťa/ vdova/vdovec, slobodný, alebo rozvedený v náhlej núdzi, ktorý je 

          poberateľom rodičovského príspevku a je bez sociálnej opory alebo v krízovom centre.“ 

 

4. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa novým písmenom e), ktoré znie: 

„e) oprávneným osobám v zmysle § 7 ods. 3 písm. e) tohto nariadenia možno poskytnúť jednorazový 

príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 250,- EUR.“ 

 

5. V § 9 v odseku 6 sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo poštovou 

     poukážkou“.   

 

6. V § 9 v odseku 7 v druhej vete sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo 

     poštovou poukážkou“.   

 

  

 

7.  V § 13 odsek 1 znie: 

 „1) Oprávnenej osobe podľa § 11 ods. 2 tohto nariadenia je mestská časť oprávnená 



        poskytnúť príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov podľa výšky 

        príjmových pásiem nasledovne: 

a) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasného starobného dôchodku 

           nepresahuje sumu do 255,30 EUR príspevok vo výške 1,70 EUR na jeden odobratý 

           obed, 

b) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasného starobného 

    dôchodku presahuje sumu 255,31 EUR, ale nepresahuje sumu 350,00 EUR, 

    príspevok vo výške 0,70 EUR na jeden odobratý obed, 

c) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasne starobného dôchodku 

     presahuje sumu 350,01EUR, ale nepresahuje sumu 535,30 EUR príspevok                    

     vo výške 0,50 EUR na jeden odobratý obed. 

d) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasne starobného dôchodku 

     presahuje sumu 535,31 EUR, príspevok vo výške 0,30 EUR na jeden odobratý 

     obed.“ 

 

 8. V § 17 v odseku 3 sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo poštovou 

       poukážkou“.   

 

 9. V § 25 v odseku 2  prvej vete sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo  

      poštovou poukážkou“.   

 

10. V § 27 odsek 1 písm. c) znie: 

„osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe 

právoplatného rozhodnutia súdu, a to za predpokladu, že ide o rodinu v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 

1 tohto nariadenia alebo ide o rodinu v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia alebo ide 

o rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi.“ 

 

11. V § 29 v odseku 2 sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo 

        poštovou poukážkou“.   

 

12. V § 33 v odseku 2 sa za slovom „nariadenia“ vypúšťa slovné spojenie „alebo 

        poštovou poukážkou“.   

 

 

Čl. II 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť pätnástim dňom od jeho vyvesenia na úradnej 

tabuli mestskej časti Bratislava-Ružinov a účinnosť dňa 01.02.2018. 

 

 

 

 

 

     Mgr. Ing. Dušan Pekár  

        starosta 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

  

                    Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

 Príloha č. 2 
 

Žiadosť 
o poskytnutie jednorazového finančného príspevku  v náhlej núdzi 

 

 
 

Meno a priezvisko žiadateľa/ky:................................................................................................... 

 

Dátum narodenia.......................trvalé bydlisko:............................................................PSČ:.................... 

 

Rodinný stav:............................č. OP:..........................telefón:............................mail:............................ 

 

Deti žiadateľa: 
MENO A  PRIEZVISKO DÁTUM 

NARODENIA 

BYDLISKO 

   

   

   

   

   
 

 

Iné osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti: 
MENO A  PRIEZVISKO DÁTUM 

NARODENIA 

PRÍBUZENSKÝ 

POMER 

MESAČNÝ PRÍJEM BRUTTO* 

    

    

    

    

 
 

 

Obýva byt/dom................izb.  

Hlavným užívateľom bytu je /meno a priezvisko/...................................................................................... 

V byte býva spolu................................osôb. 

Náklady na bývanie /nájomné/:......................................... 

Inkaso:............................................................................... 

Elektrina:........................................................................... 

Spolu:................................................................................. 

                                                                        

                       

     

 

 

    



 

 

Výška mesačného výživného na deti určené súdom /potrebné priložiť fotokópiu rozsudku/. 

Číslo rozhodnutia meno a priezvisko dieťaťa výška výživného 

   

   

   

 

Výška  dlžoby na výživnom...................................Eur a opatrenia vykonané žiadateľom na jeho 

vymáhanie..................................................................................................................................................... 

                              

Zdôvodnenie žiadosti: 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... 

  

 

 

 Spôsob doručenia finančného príspevku : 
   □ priamo v pokladni MU 

   □ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu /IBAN/ : 

 

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov 

nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 

zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu uvedených vo 

formulári za účelom poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, a to všetko v súlade so zákonom 

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na dobu určenú registratúrnym poriadkom MÚ.  

   

V Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: ..................................................... 
 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom informovania 

mojej osoby o aktivitách mestskej časti organizovaných pre matky a rodiny s deťmi v rozsahu 

telefónneho čísla, a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu do odvolania súhlasu na 

spracovania.  

   

V Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: ..................................................... 

 

 

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

 

                        

/  



 

                                                                

Č E S T N É   V Y H  L Á S E N I E 
 

 

Meno a priezvisko : 
 

 

Trvalé bydlisko :                                                   PSČ : 
 

 

Dátum narodenia :                                                č. OP : 
 

 

Vyhlasujem na svoju česť, že ja a osoby, ktorých príjem sa posudzuje spoločne s mojím, vlastním /e/:  

(nehodiace sa prečiarknite) 

1.  Úspory a cenné papiere :  

- úspory  ÁNO  –  NIE, ak áno v sume ....................................................................................Eur 

- cenné papiere  ÁNO  -  NIE, ak áno v hodnote .....................................................................Eur 

2.  Nehnuteľnosti :  

- poľnohospodárska pôda  s výmerou ................... m2  ÁNO  -  NIE 

- rekreačná chata, chalupa  ÁNO  -  NIE 

- iná nehnuteľnosť  ÁNO  -  NIE 

     3.  Miestnosti neslúžiace  na   bývanie, ktoré  neslúžia  na  bezprostredné  uspokojovanie   

          životných potrieb:  

- garáže      ÁNO  -  NIE 

- ateliéry     ÁNO  -  NIE 

- skladištia  ÁNO  -  NIE  

- iné            ÁNO  -  NIE 

1. Hnuteľné veci vysokej hodnoty :  

- zbierky vyššej hodnoty /známky, obrazy, zlato.../  ÁNO  -  NIE 

- viac farebných TVP, HIFI – zostáv, ...  ÁNO  -  NIE /uviesť koľko/ 

- väčšie  množstvo  hospodárskych  zvierat  a hydiny, ktorých  chov prevyšuje potreby moje 

a mojich rodinných príslušníkov  ÁNO  -  NIE 

- motorové vozidlo /á/  ÁNO  -  NIE, rok výroby ................ 

- iné  hnuteľné veci vysokej  hodnoty, ktoré  neslúžia na bežné uspokojovanie životných 

a osobných potrieb  ÁNO  -  NIE 
 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov 

nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 

zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

 

Svojím podpisom v  zmysle zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov sprístupňujem 

Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov osobné údaje za účelom poskytnutia 

jednorazového finančného príspevku.  

 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom 

poskytnutia jednorazového finančného príspevku a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

V Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: ..................................................... 



 

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY 
  

                                                                    

 

Meno a  Priezvisko:________________________________________________________________   

 

 

Narodený /á/ dňa:___________________________________v____________________  

 

 

Je v školskom roku:_______________________________ 

 

 

Žiakom /žiačkou/: ___________________________triedy 

 

 

Počet vymeškaných hodín __________, z toho:  ospravedlnených    ________________ 

                                                                            neospravedlnených    ________________ 

 

 

Žiakovi /žiačke/ sa priznalo štipendium vo výške __________   Eur 

 

 
Toto potvrdenie sa vydáva ako doklad k jednorazovému finančnému príspevku pre potreby Miestneho 

úradu mestskej časti   Bratislava – Ružinov. 

                                                                                                            

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave, dňa: .............................                                           .......................................................... 

                 riaditeľ  školy a pečiatka  
 

 

 

 
 

  

  



 

Potvrdenie o príjme 
za posledných 12 mesiacov 

pre Miestny úrad mestskej časti  Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, 

 

 

Meno: ............................Priezvisko: ................................................................................. 

Zamestnávateľ:................................................................................................................... 

Zamestnaný v organizácii od: ............................................................................................ 

 

Mesiac 

 

Brutto Poistné Daň Dávky 

NP 

Iné  

zrážky 

Netto 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

SPOLU:       

 
                                                                                                           

Menovaná /ý/ poberá prídavky na .................deti v sume ...........Eur 

 

V Bratislave, dňa: ....................................... 
                                                                                                            

Vystavil: ....................................................... 

 

Číslo telefónu: ............................................. 

                                                                 

 

 

 

                                                               ....................................................................... 

                                                                         podpis a pečiatka zamestnávateľa 
 

 

 

  

  



 

 

 

 

Vyjadrenie ošetrujúceho lekára 

 
 

 

Potvrdzujem, že   ( meno a priezvisko)   ...................................................................................... 

žiadateľ/ka o poskytnutie jednorazového finančného príspevku, má zvýšené náklady na liečbu 

svojho zdravotného stavu, resp. rodinného príslušníka, bývajúceho so žiadateľom  v spoločnej 

domácnosti. 
 

 

 

 

                                                                                         .................................................... 

                                                                                                    pečiatka a podpis lekára 

v Bratislave, dňa:............... 
             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

Doklady potrebné na predloženie 
 

k žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku 

 

1. Potvrdenie  o príjme – v  rozpise za  posledných 12 mesiacov, za  každý  mesiac  osobitne. 

manželskej   dvojice,  potvrdenie   aj o príjme   manžela /ky/   alebo partnera/ky 

 

      Za príjem sa považuje : 

- čistý príjem zo závislej činnosti 

- príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti 

- dávky sociálneho poistenia / dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, 

ošetrovné atď. / 

- prídavok na dieťa 

- daňový bonus 

- rodičovský príspevok 

- výživné u nezaopatrených detí zverených do výchovy 

- dávka a príspevky v hmotnej núdzi 

- iné 

 

 

2. Potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o evidencii, Vazovova ul.č.7/A o evidencii.  

 

3. Potvrdenie  o  návšteve  školy  u  školopovinných detí, fotokópia rodného listu u detí 

neškolopovinných. 

 

4. Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, resp.  preukaz. zdravotne ťažko 

postihnutého 

 

5. Ústrižky o platbách za bývanie, elektrinu, inkaso za posledný mesiac 

 

6. Poučenie: V zmysle zákona 122/2013 Z.z. je možné poskytnutý súhlas na spracovanie 

osobných údajov odvolať. 

 

 

 

V prípade Vašich otázok bližšie informácie poskytuje  kancelária prvého kontaktu v čase 

úradných hodín  

Kontakt  : 02 / 48 28 44 51 

 

 



 

 
 

  
                    Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 
 Príloha č. 4 
 

      Žiadosť 
o poskytnutie vianočného príspevku 

 
 

 
Meno a priezvisko žiadateľa/ky:................................................................................................... 
 
Dátum narodenia.......................trvalé bydlisko:............................................................PSČ:.................... 
 
Rodinný stav:............................č. OP:..........................telefón:............................mail:............................ 
 
Osoby žijúce v spoločnej domácnosti so žiadateľom : 
MENO A  PRIEZVISKO DÁTUM 

NARODENIA 
BYDLISKO 

   
   
   
   
   
   
   

 
Hlavným užívateľom bytu je /meno a priezvisko/...................................................................................... 
V byte býva spolu................................osôb. 
Náklady na bývanie /nájomné/:......................................... 
Inkaso:............................................................................... 
Elektrina:........................................................................... 
Spolu:................................................................................. 
    
 

 
Výška mesačného výživného na deti určené súdom /potrebné priložiť fotokópiu rozsudku/. 
Číslo rozhodnutia meno a priezvisko dieťaťa výška výživného 
   
   
   

 
Výška  dlžoby na výživnom...................................Eur a opatrenia vykonané žiadateľom na jeho 
vymáhanie..................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
                              

  



Zdôvodnenie žiadosti: 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... 

  Spôsob doručenia finančného príspevku : 
   □ priamo v pokladni MU 
   □ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu /IBAN/ : 
 

 
 

 
                                                                                                                                   
 
 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov 
nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 
zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 
 
Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 
sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu uvedených vo 
formulári za účelom poskytnutie vianočného finančného príspevku a to všetko v súlade so zákonom č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov na dobu určenú registratúrnym poriadkom MÚ.  

   
V Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: ..................................................... 
 

 
Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 
sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom informovania 
mojej osoby o aktivitách mestskej časti organizovaných pre matky a rodiny s deťmi a seniorov 
v rozsahu telefónneho čísla, a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu do odvolania 
súhlasu na spracovania.  

   
V Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: ..................................................... 
 
 
 
* Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.  v znení neskorších predpisov                                                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                       

 

 



Č E S T N É   V Y H  L Á S E N I E 
 

 

Meno a priezvisko : 
 
 

Trvalé bydlisko :                                                   PSČ : 
 
 

Dátum narodenia :                                                č. OP : 
 

 
Vyhlasujem na svoju česť, že ja a osoby, ktorých príjem sa posudzuje spoločne s mojím, vlastním /e/:  
(nehodiace sa prečiarknite) 
1.  Úspory a cenné papiere :  

- úspory  ÁNO  –  NIE, ak áno v sume ....................................................................................Eur 
- cenné papiere  ÁNO  -  NIE, ak áno v hodnote .....................................................................Eur 

2.  Nehnuteľnosti :  
- poľnohospodárska pôda  s výmerou ................... m2  ÁNO  -  NIE 
- rekreačná chata, chalupa  ÁNO  -  NIE 
- iná nehnuteľnosť  ÁNO  -  NIE 

     3.  Miestnosti neslúžiace  na   bývanie, ktoré  neslúžia  na  bezprostredné  uspokojovanie   
          životných potrieb:  

- garáže      ÁNO  -  NIE 
- ateliéry     ÁNO  -  NIE 
- skladištia  ÁNO  -  NIE  
- iné            ÁNO  -  NIE 
1. Hnuteľné veci vysokej hodnoty :  
- zbierky vyššej hodnoty /známky, obrazy, zlato.../  ÁNO  -  NIE 
- viac farebných TVP, HIFI – zostáv, ...  ÁNO  -  NIE /uviesť koľko/ 
- väčšie  množstvo  hospodárskych  zvierat  a hydiny, ktorých  chov prevyšuje potreby moje 

a mojich rodinných príslušníkov  ÁNO  -  NIE 
- motorové vozidlo /á/  ÁNO  -  NIE, rok výroby ................ 
- iné  hnuteľné veci vysokej  hodnoty, ktoré  neslúžia na bežné uspokojovanie životných 

a osobných potrieb  ÁNO  -  NIE 
 

 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov 
nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 
zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 
 
Svojím podpisom v  zmysle zákona č. 482/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov sprístupňujem 
Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov osobné údaje za účelom poskytnutia 
jednorazového finančného príspevku.  
 
Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 
sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom 
poskytnutia jednorazového finančného príspevku a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
 
 

     v Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: .....................................................                   

 



POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY 
  
                                                                    

 
Meno a  Priezvisko:________________________________________________________________   
 
 
Narodený /á/ dňa:___________________________________v____________________ 
 
 
Je v školskom roku:_______________________________ 
 
 
Žiakom /žiačkou/: ___________________________triedy 
 
 
Počet vymeškaných hodín __________, z toho:  ospravedlnených    ________________ 
                                                                            neospravedlnených    ________________ 
 
 
Žiakovi /žiačke/ sa priznalo štipendium vo výške __________   Eur 
 

 
Toto potvrdenie sa vydáva ako doklad k jednorazovému finančnému príspevku pre potreby Miestneho 
úradu mestskej časti   Bratislava – Ružinov. 

                                                                                                            
 

Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave, dňa: .............................                                           .......................................................... 
                 riaditeľ  školy a pečiatka  

 
 

 
 

 

Potvrdenie o príjme 



za posledných 12 mesiacov 
pre Miestny úrad mestskej časti  Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, 

 
 
Meno: ............................Priezvisko: ................................................................................. 
Zamestnávateľ:................................................................................................................... 
Zamestnaný v organizácii od: ............................................................................................ 
 
Mesiac 
 

Brutto Poistné Daň Dávky 
NP 

Iné  
zrážky 

Netto 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
SPOLU:       
 
                                                                                                           
Menovaná /ý/ poberá prídavky na .................deti v sume ...........Eur 
 
V Bratislave, dňa: ....................................... 
                                                                                                            
Vystavil: ....................................................... 
 
Číslo telefónu: ............................................. 
                                                                 
 
 
 
                                                               ....................................................................... 
                                                                         podpis a pečiatka zamestnávateľa 

 
 
 

 
 
 

Vyjadrenie ošetrujúceho lekára 



 
 
 
Potvrdzujem, že   ( meno a priezvisko)   
...................................................................................... 
žiadateľ/ka o poskytnutie jednorazového finančného príspevku, má zvýšené náklady na 
liečbu 
svojho zdravotného stavu, resp. rodinného príslušníka, bývajúceho so žiadateľom  
v spoločnej domácnosti. 

 
 
 

 
                                                                                         .................................................... 

                                                                                                    pečiatka a podpis lekára 
v Bratislave, dňa:............... 

             
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Doklady potrebné na predloženie 
 

k žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku 
 

1. Potvrdenie  o príjme – v  rozpise za  posledných 12 mesiacov, za  každý  mesiac  osobitne. 
manželskej   dvojice,  potvrdenie   aj o príjme   manžela /ky/   alebo partnera/ky 

 
      Za príjem sa považuje : 
- čistý príjem zo závislej činnosti 
- príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti 
- dávky sociálneho poistenia / dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, 

ošetrovné atď. / 
- prídavok na dieťa 
- daňový bonus 
- rodičovský príspevok 
- výživné u nezaopatrených detí zverených do výchovy 
- dávka a príspevky v hmotnej núdzi 
- iné 
 
 
2. Potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o evidencii, Vazovova ul.č.7/A o evidencii.  
 
3. Potvrdenie  o  návšteve  školy  u  školopovinných detí, fotokópia rodného listu u detí 

neškolopovinných. 
 

4. Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, resp.  preukaz. zdravotne ťažko 
postihnutého 

 
5. Ústrižky o platbách za bývanie, elektrinu, inkaso za posledný mesiac 

 
6. Poučenie: V zmysle zákona 122/2013 Z.z. je možné poskytnutý súhlas na spracovanie 

osobných údajov odvolať. 
 

 
 
 

V prípade Vašich otázok bližšie informácie poskytuje  kancelária prvého kontaktu v čase 
úradných hodín  

Kontakt  : 02 / 48 28 44 51 
 

 
 



 

 

  

  
                    Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

Príloha č. 6 
Žiadosť o finančný príspevok 

pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 

 

 

 

Rodič dieťaťa ....................................................................................................................... 

/alebo osoba, ktorej bolo dieťa súdom zverené do osobnej starostlivosti/ 

 

Trvale bydlisko...............................................................číslo OP............................................... 

 

Prechodné bydlisko....................................................................................................................... 

 

Telefonický kontakt.........................................E-mailová adresa............................................... 

 

 

Dieťa – meno a priezvisko ..................................................narodené dňa.................................. 

 

 

    Spôsob doručenia finančného príspevku : 
   □ priamo v pokladni MU 

   □ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu /IBAN/ : 

 

 

 

 
 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych 

následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán 

v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu uvedených 

vo formulári za účelom poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, a to všetko v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov na dobu určenú registratúrnym poriadkom MÚ.  
 

   

V Bratislave, dňa:................................... Podpis žiadateľa: ..................................................... 

 

 

                        

  

 

 



 

 

 

 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom 

informovania mojej osoby o aktivitách mestskej časti organizovaných pre matky a rodiny 

s deťmi v rozsahu telefónneho čísla a emailovej adresy, a to všetko v súlade so zákonom                         

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov na dobu do odvolania súhlasu na spracovania.  
   

V Bratislave, dňa:...................................... Podpis žiadateľa: ..................................................... 

 

Prílohy: Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do školy 

    Rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti 
 

 



 

 

  

  

                    Mestská časť Bratislava – Ružinov 

Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

 Príloha č. 7 
 

Žiadosť 
o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, 

nízkopríjmových a viacdetných rodín 

 

 
 

Meno a priezvisko žiadateľa/ky................................................................................................... 

Dátum narodenia.......................trvalé bydlisko............................................................PSČ.................... 

Prechodné bydlisko.................................................................................................................................... 

Rodinný stav............................č. OP..........................telefón............................mail................................. 

 

Deti žiadateľa: 
MENO A  PRIEZVISKO DÁTUM 

NARODENIA 

BYDLISKO 

   

   

   

   

   
 

 

Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti: 
MENO A  PRIEZVISKO DÁTUM 

NARODENIA 

PRÍBUZENSKÝ 

POMER 

MESAČNÝ PRÍJEM BRUTTO* 

    

    

    

    

 
 

 

Obýva byt/dom................izb.  

Hlavným užívateľom bytu je /meno a priezvisko/...................................................................................... 

V byte býva spolu................................osôb. 

Náklady na bývanie /nájomné/:......................................... 

Inkaso:............................................................................... 

Elektrina:........................................................................... 

Spolu:................................................................................. 

                                                                        

                       

     

 

    



 

 

 

Výška mesačného výživného na deti určené súdom /potrebné priložiť fotokópiu rozsudku/. 

Číslo rozhodnutia meno a priezvisko dieťaťa výška výživného 

   

   

   

 

Výška  dlžoby na výživnom...................................Eur a opatrenia vykonané žiadateľom na jeho 

vymáhanie..................................................................................................................................................... 

 

 

Meno a priezvisko 

rodičov žiadateľa 

Bydlisko Mesačný príjem brutto* 

   

   

   

   

            

  Spôsob doručenia finančného príspevku : 

     Spôsob doručenia finančného príspevku : 
   □ priamo v pokladni MU 

   □ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu: 

 

   □ IBAN 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov 

nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 

zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu uvedených vo 

formulári za účelom poskytnutie finančného príspevku na letný tábor pre deti zo sociálne slabších , 

nízkopríjmových a viacdetných rodín, a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu 

určenú registratúrnym poriadkom MÚ.  

   

V Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: ..................................................... 
 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom informovania 

mojej osoby o aktivitách mestskej časti organizovaných pre matky a rodiny s deťmi v rozsahu 

telefónneho čísla, a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dobu do odvolania súhlasu na 

spracovania.  

   

V Bratislave, dňa:............................................................. Podpis žiadateľa: ..................................................... 
▪ Zákon o rodine č. 36/2005 Z.z.  v znení neskorších predpisov                                                                    

                        

 

 



 

 
 

 

Č E S T N É   V Y H  L Á S E N I E 
 

 

Meno a priezvisko : 
 

 

Trvalé bydlisko :                                                   PSČ : 
 

 

Dátum narodenia :                                                č. OP : 
 

 

Vyhlasujem na svoju česť, že ja a osoby, ktorých príjem sa posudzuje spoločne s mojím, vlastním /e/:  

(nehodiace sa prečiarknite) 

1.  Úspory a cenné papiere :  

- úspory  ÁNO  –  NIE, ak áno v sume ....................................................................................Eur 

- cenné papiere  ÁNO  -  NIE, ak áno v hodnote .....................................................................Eur 

2.  Nehnuteľnosti :  

- poľnohospodárska pôda  s výmerou ................... m2  ÁNO  -  NIE 

- rekreačná chata, chalupa  ÁNO  -  NIE 

- iná nehnuteľnosť  ÁNO  -  NIE 

     3.  Miestnosti neslúžiace  na   bývanie, ktoré  neslúžia  na  bezprostredné  uspokojovanie   

          životných potrieb:  

- garáže      ÁNO  -  NIE 

- ateliéry     ÁNO  -  NIE 

- skladištia  ÁNO  -  NIE  

- iné            ÁNO  -  NIE 

1. Hnuteľné veci vysokej hodnoty :  

- zbierky vyššej hodnoty /známky, obrazy, zlato.../  ÁNO  -  NIE 

- viac farebných TVP, HIFI – zostáv, ...  ÁNO  -  NIE /uviesť koľko/ 

- väčšie  množstvo  hospodárskych  zvierat  a hydiny, ktorých  chov prevyšuje potreby moje 

a mojich rodinných príslušníkov  ÁNO  -  NIE 

- motorové vozidlo /á/  ÁNO  -  NIE, rok výroby ................ 

- iné  hnuteľné veci vysokej  hodnoty, ktoré  neslúžia na bežné uspokojovanie životných 

a osobných potrieb  ÁNO  -  NIE 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov 

nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 

zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

 

Svojím podpisom v  zmysle zákona č. 122/2013 Z .z. o ochrane osobných údajov sprístupňujem 

Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov osobné údaje za účelom poskytnutia 

jednorazového finančného príspevku.  

 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom 

poskytnutia jednorazového finančného príspevku a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

V Bratislave, dňa:........................................... Podpis žiadateľa: ..................................................... 



 

 

 

 

 

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY 
  

                                                                    

 

Meno a  Priezvisko:________________________________________________________________   

 

 

Narodený /á/ dňa:___________________________________v____________________  

 

 

Je v školskom roku:_______________________________ 

 

 

Žiakom /žiačkou/: ___________________________triedy 

 

 

Počet vymeškaných hodín __________, z toho:  ospravedlnených    ________________ 

                                                                            neospravedlnených    ________________ 

 

 

Žiakovi /žiačke/ sa priznalo štipendium vo výške __________   Eur  

 

 
Toto potvrdenie sa vydáva ako doklad k jednorazovému finančnému príspevku pre potreby Miestneho 

úradu mestskej časti   Bratislava – Ružinov. 

                                                                                                            

 

Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V Bratislave, dňa: .............................                                           .......................................................... 

                 riaditeľ  školy a pečiatka  

  

  



 

 

 

 

 
 

Potvrdenie o príjme 
za posledných 12 mesiacov 

pre Miestny úrad mestskej časti  Bratislava–Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, 

 

 

Meno: ............................Priezvisko: ................................................................................. 

Zamestnávateľ:................................................................................................................... 

Zamestnaný v organizácii od: ............................................................................................ 

 

Mesiac 

 

Brutto Poistné Daň Dávky 

NP 

Iné  

zrážky 

Netto 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

SPOLU:       

 
                                                                                                           

Menovaná /ý/ poberá prídavky na .................deti v sume ...........Eur 

 

V Bratislave, dňa: ....................................... 
                                                                                                            

Vystavil: ....................................................... 

 

Číslo telefónu: ............................................. 

                                                                 

 

 

 

                                                               ....................................................................... 

                                                                         podpis a pečiatka zamestnávateľa 

  

  



 

 

 

 

 

Vyjadrenie ošetrujúceho lekára 

 
 

 

Potvrdzujem, že   ( meno a priezvisko)   ...................................................................................... 

žiadateľ/ka o poskytnutie jednorazového finančného príspevku, má zvýšené náklady na liečbu 

svojho zdravotného stavu, resp. rodinného príslušníka, bývajúceho so žiadateľom  v spoločnej 

domácnosti. 
 

 

 

 

                                                                                         .................................................... 

                                                                                                    pečiatka a podpis lekára 

v Bratislave, dňa:............... 
             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

          Doklady potrebné na predloženie 
 

              

 

1. Potvrdenie  o príjme – v  rozpise za  posledných 12 mesiacov, za  každý  mesiac  osobitne. 

manželskej   dvojice,  potvrdenie   aj o príjme   manžela/ky/   - partnera/ky 

 

      Za príjem sa považuje : 

- čistý príjem zo závislej činnosti 

- príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti 

- dávky sociálneho poistenia / dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, 

ošetrovné atď. / 

- prídavok na dieťa 

- daňový bonus 

- rodičovský príspevok 

- výživné u nezaopatrených detí zverených do výchovy 

- dávka a príspevky v hmotnej núdzi 

- iné 

 

 

2. Potvrdenie z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o evidencii, Vazovova ul.č.7/A o evidencii.  

 

3. Potvrdenie  o  návšteve  školy  u  školopovinných detí, fotokópia rodného listu u detí 

neškolopovinných. 

 

4. Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, resp.  preukaz. zdravotne ťažko 

postihnutého 

 

5. Predfaktúra alebo faktúra o zaplatení letného tábora pre deti, po ukončení pobytu predložiť 

konečnú faktúru. 

 

6. Poučenie: V zmysle zákona 122/2013 Z.z. je možné poskytnutý súhlas na spracovanie 

osobných údajov odvolať. 

 

 

 

V prípade Vašich otázok bližšie informácie poskytuje  kancelária prvého kontaktu v čase 

úradných hodín  

Kontakt  : 02 / 48 28 44 51 

 
 



 

 

  

 

 Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Mierová ul. č. 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

Príloha č. 8 

Finančný príspevok na integračný pobyt 

pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom 
 

Meno a priezvisko rodiča.................................................................... 

/osoba, ktorej bolo dieťa súdom zverené do starostlivosti/ 

 

Trvalé bydlisko...............................................číslo OP..................... 

 

Meno a priezvisko dieťaťa................................................................. 

 

Dátum narodenia ...................... 

 

Bydlisko ................................................................................................ 

 

Číslo OP: .................................číslo preukazu  ŤZPS..........................  

 

Číslo telefónu ......................... 

  Spôsob doručenia finančného príspevku : 
   □ priamo v pokladni MU 

   □ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu : /IBAN/ 

 

   

 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE: Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych 

následkov nepravdivého čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán 

v zmysle § 39 zákona č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb. 

 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím, v rozsahu 

uvedených vo formulári za účelom poskytnutie finančný príspevok na integračný pobyt pre 

zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodom, a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 

Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na dobu určenú registratúrnym poriadkom MÚ.  

   

V Bratislave, dňa:................................................ Podpis žiadateľa: ..................................................... 
 

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava – Ružinov dobrovoľne 

sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním a použitím za účelom 

informovania mojej osoby o aktivitách mestskej časti organizovaných pre matky 

                        

 



 

 

  

 

 Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov 

Mierová ul. č. 21, 827 05 Bratislava 212 
 

 

a rodiny s deťmi v rozsahu telefónneho čísla, a to všetko v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov na dobu do odvolania súhlasu na spracovania.  

   

V Bratislave, dňa:............................................ Podpis žiadateľa: ......................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

Doklady potrebné na predloženie 
 

  
  

1. Fotkópia  preukazu zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa, občianskeho preukazu 

zákonného zástupcu 

 

2. Predfaktúra alebo faktúra o zaplatení intergračného pobytu dieťaťa, po ukončení 

pobytu predložiť konečnú faktúru.  

 

3. Potvrdenie  o  návšteve  školy  u  školopovinných detí 

 

4. Poučenie: V zmysle zákona 122/2013 Z.z. je možné poskytnutý súhlas na spracovanie 

osobných údajov odvolať. 

 

 

 

 

V prípade Vašich otázok bližšie informácie poskytuje  kancelária prvého kontaktu 

v čase úradných hodín  

Kontakt  : 02 / 48 28 44 51 

 
 

 



 

KOMISIA SOCI ÁLNYCH S LUŽIEB  
MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV 

 

 

Zápisnica 

zo zasadnutia dňa 24. mája 2017 
 
 
Prítomní: 

Ing. Peter Hrapko, predseda komisie  

Mgr. Igor Adamec, člen komisie  

Mgr. Eva Franková, člen komisie 

Mgr. Martin Pener, člen komisie 

Ing. Anna Reinerová, podpredseda komisie 

Ing. arch. Lucia Štasselová, člen komisie  

PhDr. Helena Vrábliková, člen komisie 

 

Hostia: 

Mgr. Henrieta Valková 

 

Program 

1. Otvorenie 
2. Kontrola úloh 
3. Diskusia 
4. Rôzne 
 
K bodu č. 1 
Predseda komisie privítal všetkých prítomných a skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. 
Ďalej predseda komisie oboznámil členov s programom. 
 
K bodu č. 2 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Ružinov na svojom zasadnutí dňa 18.5.2017 
prijalo uznesenie: 
„Miestne zastupiteľstvo žiada komisiu sociálnych služieb aby vyhodnotila výšku príspevku 
na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a stanovisko komisie predložila ako 
Informatívny materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva. 
                T: najbližšie rokovanie miestneho zastupiteľstva“ 
 
Vedúca odboru sociálnych služieb Mgr. Valková na základe uvedeného uznesenia pripravila a  
prezentovala materiál, ktorý obsahoval: 
- analýzu stavu, štatistické údaje  a východiská : 
 

stav vydaných rozhodnutí 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

  1069 1153 1368 1433 

 

↓1382 

↓ 

1237 

             

príspevky na stravovanie v 2017          

počet stravníkov celkom  1237 100%      

skutočný počet stravníkov/apríl 2017 877 ↓70,9%      
počet stravníkov v jedálnach s 

navýšením 217 31%      

počet jedální 19 100%      

počet jedálni s navýšením ceny 6 31,6%      



           

           

Pásma dôchodkov 

do 

255,30 255,3 - 535,3 

od 

535,1 spolu   

počet stravníkov 25 930 282 1237   

  2,1% 75,1% 22,8% 100%   

 
 
- vývoj cien v jedálňach zabezpečujúcich stravovanie seniorov: 
 

Vývoj cien v 

jedálňach rok rok 

Nárast 

ceny v 

€/obed  
Nárast ceny 

v % 

počet 

stravníkov  

Jedáleň 2016 2017 % % apríl   

KD Zimná 1 2,42 2,42 0 0    

DOS Rezedová 2,42 2,42 0 0    

RDS Sklenárová 14 2,42 2,42 0 0    

KD Na úvrati 52 2,42 2,42 0 0 165  

DD Pažítková 2 3,12 3,12 0 0 105  

SČK Miletičova 59 2,8 2,8 0 0 15  

APORES 3,4 3,4 0 0 98  

ZŠ Drieňová 16 2,8 2,85 0,05 1,7 13  

Dobrá kuchyňa 3,2 3,2 0 0 220  

Obchodná akad. 2,8 2,8 0 0 17  

CBC Karadžičova 3,15 3,25 0,1 3,2 25  

U Jašterky 3,15 3,25 0,1 3,2 21  

Nevädzka 3,2 3,6 0,4 12,5 53  

Seberínka 3,2 3,6 0,4 12,5 87  

Gymnázium Toma 2,95 2,95 0 0 12  

Hostinec U Justína 3,5 3,6 0,1 3,1 6  

Naša hospoda 3,2 3,5 0,3 9,4 12  

Drieňovák 3,4 3,4 0 0 18  

Chuťovka 3,3 3,3 0 0 10  

     877  
       
       

rok 2016 2017 Nárast % 

celkový 

počet 1277 

počet v 

apríli 877   

  cena cena   

z 1277 

evidovaných 

z 877 

evidovaných 

nárast 

nákladov 

občana/ 

€/30 dní 

ZŠ Drieňová 16 2,8 2,85 ↑1,7 14 13 1,5 

CBC Karadžičova 3,15 3,25  ↑3,2 38 25 3 

U Jašterky 3,15 3,25 ↑ 3,2 36 21 3 

Nevädzka 3,2 3,6 ↑ 12,5 185 53 12 

Seberínka 3,2 3,6 ↑ 12,5 159 87 12 

Hostinec U Justína 3,5 3,6 ↑ 3,1 16 6 3 



Naša hospoda 3,2 3,5 ↑ 9,4 13 12 9 

spolu     

priemerný 

prepočet  

navýšenia 

je 6,5% 

461 = 36% z 

celkového 

počtu 

217 = 31% 

aprílových 

stravníkov  

 
 
Mgr. Igor Adamec sa ospravedlnil z rokovania komisie. 
 
Mgr. Valková následne predložila komisii aj 3 možnosti riešenia: 
 

Návrh I     
     
prepočet na reálny počet 

stravníkov 900       

Zvýšenie príspevku nové náklady 

ďalší náklad IX-

XII 2017 

rozpočet 

2018 

schválený 

rozpočet 

2017 

navýšenie o 0,10/obed/30 dní 2700 10800 117 400 85000 

navýšenie o 0,20/obed/30 dní 5400 21600 149 800 85000 

     
     

Nové náklady u dotknutých 
seniorov navýšenie/obed 

nový náklad 
seniora /30 dní v 
mesiaci 

zvýšenie o 
0,10 

zvýšenie o 
0,20 

ZŠ Drieňová 16 0,05 1,5 3 6 

CBC Karadžičova 0,1 3 3 6 

U Jašterky 0,1 3 3 6 

Nevädzka 0,4 12 3 6 

Seberínka 0,4 12 3 6 

Hostinec U Justína 0,1 3 3 6 

Naša hospoda 0,3 9 3 6 

 
 
 
 

Návrh II       
       

Nový stav 

rozpätie 

pásma 

nový 

príspevok navýšenie    

I.pásmo do 255,30 1,6 0,1    

II. pásmo 

Od 255,31 

– 395,30 0,7 0,2 347 eur – hranica chudoby 

III.pásmo 

Od 395,31 

– 535,3 0,6 0,1    

IV.pásmo Od 535,31 0,3 0    

          

Dopad na 

rozpočet             



Prepočet 

nákladov/ 30 

dni/osoba 

počet osôb 

v pásme 

náklad/  

osoba 

Náklad 

MČ/ 30 

dni 

ďalší 

náklad 

IX-XII 

2017 pri 

prepočte 

na 1237 

osôb 

zvýšený náklad 

MČ/30dní/12mesiacov Rozpočet 2018 

I.pásmo 25 3 75   900 

85000+51120= 

136 120 

II. pásmo 465 6 2790   33480   

III.pásmo 465 3 1395   16740   

IV.pásmo 282 0 0   0   

spolu 1237   4260 17040 51120   

Naša hospoda 0,3 9 3 6     

 
 

Návrh III       
       
III. návrh na 

zmenu       

export dát k 23.5.2017      

Nový stav 

rozpätie 

pásma 

nový 

príspevok navýšenie 

počet 

stravníkov   

I.pásmo 

do 

255,30 1,6 0,1 25   

II. pásmo 

Od 

255,31 – 

350,0 0,7 0,2 117 

347 eur – hranica 

chudoby   

III.pásmo 

Od 

350,01 – 

535,3 0,5 0 824   

IV.pásmo 

Od 

535,31 0,3 0 286   

spolu       1252   

       

       

Dopad na 

rozpočet             

Prepočet 

nákladov/ 30 

dni/osoba 

počet 

osôb v 

pásme 

náklad/   

osoba 

Nový 

náklad 

MČ/ 30 

dni 

ďalší 

náklad 

IX-XII 

2017 pri 

prepočte 

na 1252 

osôb 

zvýšený náklad 

MČ/30dní/ 

12mesiacov Rozpočet 2018 

I.pásmo 25 3 75   900 

85000+34380= 

119380 

II. pásmo 117 6 2790   33480   

III.pásmo 824 0 0   0   

IV.pásmo 286 0 0   0   

spolu 1252   2865 11460 34380   



 
 
Na záver Mgr. Valková uviedla, že ani jeden návrh nie je rozpočtovo krytý na rok 2017.  
 
Komisia sa po diskusii zhodla na návrhu III, v ktorom je zohľadnená hranica chudoby zverejnená 
štatistickým úradom v 2016 a navrhla upraviť tri príjmové pásma na štyri príjmové pásma 
a zvýšenie príspevku v novom pásme č. 1 a 2 o 0,20 €/jeden odobratý obed/osoba. 
 
 
 
Komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov prijať uznesenie: 
 
Komisia odporúča MZ prijať nasledovné uznesenie: 
Schvaľuje  návrh rozšírenia z pôvodných troch príjmových pásiem na štyri príjmové pásma, 
Zvýšenie  finančný príspevok na zabezpečenie spoločného príspevku stravovania dôchodcov 
v novom pásme č 1 a 2 o 0,20 €/ jeden odobratý obed/osoba, 
Pripraviť návrh zmeny  VZN č 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 
obyvateľom mestskej časti Bratislava –Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov so 
zakomponovaním týchto zmien do tohto VZN s účinnosťou od 1.2.2018. 
 
Hlasovanie: 
Prítomní: 6  za: 6  proti: 0   zdržal sa: 0 
 
 
Ďalej Mgr. Valková informovala komisiu, o príprave dvoch materiálov týkajúcich sa detských jaslí, 
ktoré predloží na najbližšie rokovanie komisie. Ide o zmenu zriaďovateľskej listiny a úpravu 
cenníka jasieľ  
 
Ing. Peter Hrapko sa ospravedlnil z rokovania komisie a požiadal Mgr. Martina Penera, aby viedol 
komisiu. 
 
K bodu č. 3 
Na základe podnetu občanov sa Ing. arch. Štasselová zaujímala o rekonštrukciu Ružomberskej 
ulici, nakoľko sa tam nedá prejsť s kočíkom ani vozičkári. 
Mgr. Pener informoval, že o tomto probléme vieme a aktuálne ho riešia zodpovední pracovníci na 
tvári miesta. 
 
K bodu č. 4 
Na záver Mgr. Pener poďakoval všetkým prítomným za účasť na komisii. 
 
 
 
Ing. Peter Hrapko, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
Zapísala: Silvia Valčeková 



 

STANOVISKO 

K bodu:“ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 
,„/2017 zo dňa .. 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov.“ 

Predkladáte!’: Mgr. Henrieta Valková, ved.odb.soc.vecí, Bc. Darina Ščasná, referent sociálnych 

služieb, Jana Morgošová, referent soc. služieb, Mgr. Peter Kopún, referent právnych služieb 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (KFPCal) 
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 08.11. 2017 

KFPČal prerokovala a 

1/ berie na vedomie predložený materiál: “ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej 
časti Bratislava-Ružinov č. ,„/2017 zo dňa  ... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 

záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných 
finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej 
núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 

príspevkov.“ 2/ odporúča MZ návrh schváliť 

JUDr. Martin Vojtašovič, v.r. predseda 
KFPČal 

Zapísala: 
Emilie Sihelníková tajomníčka 
KFPČal



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

V Bratislave dňa 13. 11. 2017 

STANOVISKO 

Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu „Návrh 
Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov Č.../2017 zo dňa 
............2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na 
zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 
príspevkov“. 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 

13. 11. 2017 prijala nasledovné stanovisko: 

Komisia sa oboznámila s materiálom „Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č..72017 zo dňa  ...... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mestskej časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných 
finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej 
núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných 
nenávratných finančných príspevkov“, bez výhrad. 

Mgr. Martin Ferák, v. r. 
predseda komisie  

 
 
 

Zapísala: Ing. arch. Patrícia Rusnáková  
               tajomníčka 
 

 

 



STANOVISKO 
zo zasadnutia Komisie školstva, kultúry a športu 

dňa 20. 11.2017 

Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č ......... /2017 zo dňa ........  ..  ktorým sa 
mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní 
nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-
Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného 
stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov 

 

Predkladateľ: Mgr. Henrieta Valková, vedúca odboru sociálnych vecí 

Komisia školstva, kultúry a športu na svojom zasadnutí dňa 20. 11. 2017 predložený 

materiál „Návrh VZN MČ Bratislava-Ružinov č ... /2017 zo dňa ........  .  ktorým 
sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní 
nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-
Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného 
stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných príspevkov“ 
prerokovala a 
 

1. berie na vedomie 

2. odporúča schváliť v MZ m. č. Bratislava – Ružinov 
 
 
 
 

PaedDr. Mária Barancová v. r 
predsedníčka komisie 

 
 
 

V Bratislave dňa 20. 11. 2017  
Zapísala: Mgr. J. Lukáčová v. r.



Komisia sociálnych služieb 

Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 

 

Stanovisko 

 

Komisia na svojom zasadnutí dňa 22. novembra 2017 prerokovala predložený 
materiál: 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Ružinov č,„/2017 
zo dňa 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 
obyvateľom mestskej časti Bratislava - Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, 
na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 
príspevkov a prijala stanovisko 
 
Komisia schvaľuje návrh materiálu a navrhuje MZ jeho odsúhlasenie. 

Ing. Peter Hrapko, v.r. 
predseda komisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tajomníčka komisie: 
Monika Repášová 
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Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 

kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - Grantová komisia 

 

 
STANOVISKO 

zo zasadnutia dňa 22.11.2017 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č,„/2017 zo 
dňa 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov 
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, 
na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných nenávratných finančných 
príspevkov. Komisia pre posudzovanie projektov na rozvoj vzdelávania, športu, 
kultúry, sociálnej oblasti a životného prostredia - Grantová komisia materiál 
prerokovala a 

1. berie na vedomie 

2. odporúča schváliť v MZ m.č. Bratislava-Ružinov 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Ružinov č,„/2017 zo 
dňa .......... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej 
časti Bratislava-Ružinov č. 13/2016 o poskytovaní nenávratných finančných 
príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Ružinov v čase hmotnej núdze, 
náhlej núdze, na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov a iných 
nenávratných finančných príspevkov 

                                                           
Ing. arch. Lucia Štasselová,v.r.                           
predsedníčka 

Zapísala: 
Mgr. Viera Debnárová 
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