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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo 
po prerokovaní materiálu 
 
 
 
A.     s c h v a ľ u j e 
 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov 

č. .../2013 z 26. júna 2013 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava – Ružinov č.9/2011 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných 
príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, 
pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich 
dôchodcov a o iných finančných príspevkoch  

 
splnomocniť starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov, aby vyhlásil úplne znenie Všeobecne 
záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2011 z 13.12.2011, ktorým sa 
upravujú podmienky pri poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov 
obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri 
poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich 
dôchodcov a o iných finančných príspevkoch  
 
 
B.      u k l a d á 
 
Mgr. Zuzane Maturkani čovej, prednostke, 
 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov č.    
/2013 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom 
mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri 
poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania 
nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch  

 
2. zverejniť spôsobom mestskej časti obvyklým 

 
T : ihneď po podpise starostom 

 



 
Dôvodová správa  
  
Návrh doplnenia všeobecne  záväzného  nariadenia (ďalej len VZN) sa predkladá z dôvodu 
zosúladenia postupov, zjednodušenia poskytovania jednotlivých príspevkov obyvateľom 
mestskej časti Bratislava – Ružinov ako oprávneným osobám a zo skúseností, ktoré nám 
vyplynuli z praxe počas roku 2012. 
Týmto doplnením VZN je zadefinovanie nových postupov  ohľadne žiadostí o poskytnutie 
jednotlivých príspevkov a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a spôsobu výberu tohoto 
príspevku, ktoré zprehľadnia systém poskytovania jednorazových finančných príspevkov 
žiadateľom. 
 
 
§ 2 
Výklad pojmov  
1. V § 2 sa v odseku 3) za písm. b) dopĺňa nové písmeno c) v tomto znení :  

c.) „nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa najmä narodenie alebo úmrtie člena 
rodiny“ 
Pribúda počet občanov, ktorým sa úmrtím rodinných príslušníkov výrazne zhorší ich už aj 
tak zlá finančná situácia. Podobná situácia môže vzniknúť aj v rodine v zlej finančnej 
situácii, kde sa narodí naraz vyšší počet detí. 
 
§4 
Účel poskytnutia príspevkov  
2.V § 4 sa v  písmene e) za slovo s „narodením dieťaťa“ dopĺňajú slová :  „ alebo úmrtím člena 
rodiny“ 

Dôvod zmeny ako v § 2 

3.V § 4 sa za písmenom h) dopĺňa nové písmeno i) v tomto znení : 
i.) „pomoc pri vybavení osobných dokladov do výšky správneho poplatku na vybavenie 
občianskeho preukazu“ 
 
Stúpa počet žiadateľov – občanov s trvalým pobytom na Mierovej 21 v Bratislave , ktorí 
ako účel poskytnutia príspevku uvádzajú vybavenie nového občianskeho preukazu. 
 



§5 
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi  
4.V § 5 v bode 1) sa za poslednou vetou dopĺňajú dve vety v nasledovnom znení : 
„Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych služieb Miestneho úradu vyzve 
žiadateľa o doplnenie žiadosti. V prípade, ak žiadateľ o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v 
lehote 8 kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť o 
túto dávku bude zamietnutá, čím nie je možné opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o 
poskytnutie tejto finančnej dávky.“ 
Počas roka si časť občanov podá žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, ktorých  
žiadosť nie je úplná, chýbajú podklady poukazujúce na zlú sociálnu situáciu občana. 
Napriek opakovanej výzve zo strany zamestnancov referátu sociálnych služieb nereagujú 
na ňu, nedoplnia potrebné doklady k žiadosti, čím žiadosť nie je možné uzavrieť v určitej 
dohodnutej lehote. 
 
5. V § 5 sa za bod 7) dopĺňajú nové body 8 ), 9) a 10) v tomto znení : 
 
8) „Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom 
uvedené číslo účtu alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu“ 
Žiadatelia sa začínajú dotazovať na spôsob vyplácania priznaného finančného príspevku. 
Časť z nich má vlastný bankový účet. Doplnenie bodu 8 zefektívni komunikáciu Mestskej 
časti s občanmi ako aj prácu zamestnancov na referáte a v pokladni. Občan nemusí 
opakovane navštíviť Miestny úrad.  
 
9) „Príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dni od doručenia výzvy na prevzatie priamo 
v pokladni MÚ alebo zaslať priamo na číslo účtu žiadateľa, v kalendárnom mesiaci november 
a december, však najneskôr do 20.decembra daného kalendárneho roku “ 
10) „Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní od výzvy zaniká jeho platnosť pre daný 
kalendárny rok ako aj možnosť opakovane požiadať o tento príspevok druhý krát v tom istom 
kalendárnom roku.“ 
Na základe platného VZN 9/2011 MČ Bratislava – Ružinov môže vyplácať príspevky len do 
výšky schváleného rozpočtu na daný kalednárny rok. Pokiaľ si občan nevyzdvihol priznaný 
príspevok do konca kalendárneho roka bez udanie dôvodu a ďalšej komunikácie s 
referátom, nebolo možné tento príspevok poskytnúť  ďalšiemu oprávnenému žiadateľovi , 
ktorý splnil všetky podmienky platné vo VZN. 
 
§6 
Finančný príspevok v čase náhlej núdze  
6. V § 6 sa dopĺňa bod 2) o dve nové vety v tomto znení : 
“Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych služieb Miestneho úradu 
vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o jednorázovú dávku v náhlej núdzi v lehote 8 
kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť o túto dávku 
bude zamietnutá, čím nie je možné opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o 
poskytnutie tejto finančnej dávky“ 
 
 
 
 

 



 
 
Návrh zmeny identický so zmenou v § 5.  
Počas roka sa stretávame so žiadateľmi, ktorí napriek opakovanej výzve zo strany 
zamestnancov referátu sociálnych služieb nedoplnia potrebné doklady k žiadosti. 
 
7. V § 6 sa dopĺňa bod 8) o novú vetu v tomto znení : 
“Finančný príspevok v čase náhlej núdze sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom 
uvedené číslo účtu, alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu“ 
 
Dôvod úpravy ako v § 5 v bode 7, 8, 9, 10 
 
8. V § 6 sa za bod 8) dopĺňa nový bod 9) v tomto znení :  
 
9.)„Príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dni od doručenia výzvy na prevzatie priamo 
v pokladni MU alebo zaslať priamo na číslo účtu žiadateľa, v kalendárnom mesiaci november 
a december však najneskôr do 20.decembra daného kalendárneho roku .Pri neprevzatí príspevku 
do 30 kalendárnych dní od výzvy zaniká jeho platnosť pre daný kalendárny rok ako aj možnosť 
opakovane požiadať o tento príspevok druhý krát v tom istom kalendárnom roku.“ 
Doterajšie odseky 9,10,11 sa označujú ako odseky 10,11,12. 

Návrh doplnenie identický s návrhom v § 5 
 
§ 8  
Vianočný príspevok  
9. V § 8 sa za bod 7) dopĺňa nový bod 8) v tomto znení : 
8) “Vianočný príspevok sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo 
účtu, alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu“ 
 
Doplnenie § 8 v bode 8 sa zefektívni komunikácia Mestskej časti s občanmi a šetrí ich čas.  
 
§ 9  
Príspevok pri narodení dieťaťa  
10. V § 9 sa dopĺňa v bode 3) o novú vetu v tomto znení : 
“Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov od narodenia dieťaťa“ 
 
V roku 2012 nám vznikol rozdiel medzi počtom podaných žiadostí a počtom skutočne 
prevzatých príspevkov zo strany občanov.  Doplnením novej vety sa zvýši možnosť 
efektívnejšieho hospodárenia schváleného rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov. 
 

JFP 2012 
počet 
priznaní 

počet neprebratých 
príspevkov 

suma neprevzatých 
príspevkov 

    
Novorodenci 766 68 4 760,00 € 



 
11. V § 9 sa za bod 6) dopĺňa nový bod 7)v tomto znení : 
7) “Pri neprevzatí príspevku do 30 dní od výzvy zaniká jeho platnosť pre daný kalendárny rok“ 
Dôvod zmeny ako v § 5 a § 6 
 
§ 10  
Finančný príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy  
12. V § 10 sa za bod 6) dopĺňa o nový bod 7) a 8) v tomto znení : 
 
7)”Príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dni od doručenia výzvy na prevzatie priamo v 
pokladni MU“ 
 
 

JFP 2012 
počet 
priznaní 

počet neprebratých 
príspevkov 

suma neprevzatých 
príspevkov 

Prváci 432 67 2 345, 00 € 
 
V 2012 zo 432 oprávnených žiadateľov si 67 rodičov bez udania dôvodu nevyzdvihlo 
finančný príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy poskytnutý MČ Bratislava – 
Ružinov. Doplnením novej vety sa zvýši možnosť efektívnejšieho hospodárenia schváleného 
rozpočtu MČ Bratislava - Ružinov. 
 
8)„Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní od výzvy zaniká jeho platnosť pre daný 
kalendárny rok ako aj možnosť opakovane požiadať o tento príspevok druhý krát v tom istom 
kalendárnom roku.“ 
Dôvod zmeny ako v § 5 a § 6 
 
 
§ 13  
 
Príspevok na zájazdy pre dôchodcov organizované MČ Bratislava - Ružinov  
13.V § 13 sa za bod 7) dopĺňa nový bod 8) v tomto znení ”V prípade nenaplnenia kapacity 
zájazdu je možná účasť seniora, ktorého výška dôchodku presahuje sumu 500,-EUR, ako 
samoplatcu s úhradou v plnej výške ceny za osobu“. 
 
V 2012 stúpol počet záujemcov zo strany nepracujúcich seniorov, ktorí nesplňajú 
podmienky podľa platného VZN 9/2011 a prejavili záujem o účasť na zájazde ako účastníci 
s plnou úhradou nákladov na osobu v danom zájazde. V prípade voľných miest v danom 
zájazde sa otvorí priestor pre hospodárne využívanie plnej kapacity zájazdu. 
 



Čl. II 
Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplne znenie 
všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2011 o poskytovaní nenávratných jednorazových 
finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, 
náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania 
nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch 
 
Čl. III  
 
Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. 8. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Mestská časť Bratislava - Ružinov 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti 
Bratislava - Ružinov 
č.   .../ 2013 – Ružinov 

č 9/2011 zo dňa13. decembra 2011 
 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Ružinov 
č.9/2011 o poskytovaní nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom 
mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní 
finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o 
iných finančných príspevkoch  
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov podľa § 6 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 
377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
 

Čl. I 
 

1. V § 2 sa v odseku 3) za písm. b) dopĺňa nové písmeno c) v tomto znení :  

c.) „nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa najmä narodenie alebo úmrtie 
člena rodiny“ 

 

2. V § 4 sa v  písmene e) sa za slovo s „narodením dieťaťa“ dopĺňajú slová :  

 „ alebo úmrtím člena rodiny“ 

 

3. V § 4 sa za písmenom h) dopĺňa nové písmeno i) v tomto znení :  

i.) „pomoc pri vybavení osobných dokladov  do výšky správneho poplatku na vybavenie 
občianskeho preukazu“ 

 

4. V § 5 v odseku 1)  sa za  poslednou vetou dopĺňajú dve vety v nasledovnom znení :  
„Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych služieb Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej v texte ako „Miestny úrad“) vyzve žiadateľa o 
doplnenie žiadosti. V prípade, ak žiadateľ o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 8 
kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť o túto dávku 



bude zamietnutá, čím nie je možné opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku 
o poskytnutie tejto finančnej dávky.“ 
 

5. V § 5 sa za odsek 7) dopĺňajú nové odseky 8 ), 9) a 10) v tomto znení :  
 

8) „Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom 
uvedené číslo účtu alebo v hotovosti cez pokladňu Miestneho úradu.“ 

9) „Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia 
výzvy na prevzatie priamo v pokladni Miestneho úradu alebo zaslať priamo na číslo účtu 
žiadateľa, v kalendárnom mesiaci november a december však najneskôr do 20.decembra daného 
kalendárneho roku “ 

10) „Pri neprevzatí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi do 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia výzvy zaniká nárok na jej vyplatenie pre daný kalendárny rok ako aj možnosť 
opakovane požiadať o túto jednorázovú dávku v hmotnej núdzi druhý krát v tom istom 
kalendárnom roku.“ 

6. V § 6 sa dopĺňa  odsek  2)  na konci o dve nové vety v tomto znení :  

“Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych služieb Miestneho úradu vyzve 
žiadateľa o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o jednorázovú dávku v náhlej núdzi v lehote 8 
kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť o túto dávku 
bude zamietnutá, čím nie je možné opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku 
o poskytnutie tejto finančnej dávky“ 

 

7. V § 6 sa dopĺňa  odsek  8)  na konci o novú vetu v tomto znení :  
“Finančný príspevok v čase náhlej núdze sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom 
uvedené číslo účtu, alebo v hotovosti cez pokladňu Miestneho úradu“ 

8. V § 6 sa za odsek 8) dopĺňa nový odsek 9) v tomto znení :  

9.)„Príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odd dňa  doručenia výzvy na prevzatie 
priamo v pokladni Miestneho úradu alebo zaslať priamo na číslo účtu žiadateľa, 
v kalendárnom mesiaci november a december však najneskôr do 20.decembra daného 
kalendárneho roku .Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní od výzvy zaniká nárok 
na jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok ako aj možnosť opakovane požiadať o tento 
príspevok druhý krát v tom istom kalendárnom roku.“ 

Doterajšie odseky 9,10,11 sa označujú ako odseky 10,11,12. 

9. V § 8 sa za odsek 7) dopĺňa  nový odsek 8) v tomto znení :  
8) “Vianočný príspevok sa vypláca bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo 
účtu, alebo v hotovosti cez pokladňu Miestneho úradu“ 

10. V § 9 sa dopĺňa odsek 3) na konci o novú vetu v tomto znení :  
“Nárok na príspevok zaniká uplynutím šiestich mesiacov odo dňa narodenia dieťaťa.“ 



11. V § 9 sa za odsek 6) dopĺňa  nový odsek  7)v tomto znení :  
7) “Pri neprevzatí príspevku do 30 dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok na jeho 
vyplatenie pre daný kalendárny rok.“  

12. V § 10 sa za odsek  6) dopĺňa  nový odsek  7) a 8) v tomto znení :  
 

7)”Príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dni odo dňa doručenia výzvy na prevzatie priamo 
v pokladni Miestneho úradu.  “ 

8)„Pri neprevzatí príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy zaniká nárok na 
jeho vyplatenie pre daný kalendárny rok ako aj možnosť opakovane požiadať o tento príspevok 
druhý krát v tom istom kalendárnom roku.“ 

13. V § 13 sa za odsek 7) dopĺňa  nový odsek  8) v tomto znení :  
8)”V prípade nenaplnenia kapacity zájazdu je možná účasť seniora, ktorého výška dôchodku 
presahuje sumu 500,-EUR, ako samoplatcu s úhradou v plnej výške ceny za osobu.“ 
 

Čl. II 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Ružinov sa splnomocňuje, aby vyhlásil úplne znenie 
všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2011 o poskytovaní nenávratných jednorazových 
finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, 
náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania 
nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch  
 

 

Čl. III 

 

Všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. 8. 2013. 



Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly 

 
 

 
V Bratislave dňa 13.6.2013 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
 
 
 
 

Komisia mandátová, legislatívno-právna a kontroly po prerokovaní materiálu „Návrh  na 
doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných 
jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – 
Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného 
príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov 
a o iných finančných príspevkoch“ 

 
 
 

1. berie na vedomie predložený materiál  
 
 

2. odporúča MZ schváliť „Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní nenávratných 
jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – 
Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku 
na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných 
finančných príspevkoch“  
s pripomienkou: v § 5 ods. 9 doplniť: „Príspevok je možné vyzdvihnúť do 30 dní 
od doručenia výzvy na prevzatie priamo v pokladni MÚ alebo zaslať priamo na číslo 
účtu alebo poštovou poukážkou ...“ 

 
 

 
 
 

 
 
 

    
       JUDr. Daniela Šurinová 
 predseda komisie 
 v zastúpení 
 Martin Barkol, v.r. 
 podpredseda 
 
 
 
 
Zapísala: S. Valčeková 



  
 

 
 

STANOVISKO 
 

 
 
K bodu:“ Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratných  

Jednorazových finančných príspevkov obyvateľom  mestskej časti Bratislava – Ružinov v čase 

hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného 

stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch.“ 

Predkladateľ: Mgr. Henrieta Valková, ved.odb. sociálnych vecí 
 
 

zo zasadnutia Komisie finančnej, podnikateľských činností a informatizácie(KFPČaI) 
mestskej časti Bratislava - Ružinov zo dňa 12. 06. 2013 

 
 

 
 
KFPČaI  prerokovala a 
 
1/ berie na vedomie predložený materiál :“ Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného 

nariadenia o poskytovaní nenávratných  Jednorazových finančných príspevkov obyvateľom  mestskej 

časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri poskytovaní finančného príspevku 

na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných 

príspevkoch.“ 

 
2/ odporúča MZ návrh schváliť po úprave §5 – predĺžiť  lehotu na 14 kalendárnych dní 

 
 
 
 

                                                                      Ing. Gunter Furin, v.r. 
                  predseda KFPČaI 

 
 
 
 
Zapísala:  
Emilie Sihelníková 
tajomníčka KFPČaI 



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

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 12.6.2013 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
 
Komisie územného plánovania, životného prostredia a dopravy k materiálu    
„Návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní 
nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej 
časti Bratislava – Ružinov v čase hmotnej núdze, náhlej núdze, pri 
poskytovaní finančného príspevku na zabezpečovanie spoločného stravovania 
nepracujúcich dôchodcov a o iných finančných príspevkoch“. 
 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa 
12.6.2013 prijala nasledovné stanovisko: 
 

A) berie predkladaný materiál na vedomie. 
 
 

 
 
 

 
 
        Mgr. Boris Cehlárik v.r. 

   predseda komisie 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
            
Zapísala: Mgr. A Szökeová 
         tajomníčka 
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