
 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

mestskej časti Bratislava – Ružinov  
 

č.  9 / 2011  
z 13. decembra 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 § 15 ods. 2 písm. a) zákona 
Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy v 
znení zákona č. 91/2011  Z.z., § 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 čl. 32 ods. 5 písm. 
a)  Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až 3, v 
súlade s § 80 a § 12  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 , v súlade s § 24 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 3 ods. 2 písm. g) a § 
3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  
ustanovuje:  
 

§ 1  
 

Úvodné ustanovenie  
 
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú podmienky 
poskytovania nenávratných jednorazových finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Ružinov (ďalej len „obyvateľ“) v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze,  pri 
zabezpečovaní spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov v určených zariadeniach 
verejného stravovania a iných nenávratných jednorazových finančných príspevkov  z 
rozpočtu mestskej časti Bratislava – Ružinov.  
 

§ 2  
 

Výklad pojmov  
 
1)    Obyvateľom pre účely tohto nariadenia je fyzická osoba s trvalým pobytom na území  
mestskej časti, s výnimkou klientov zariadení pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je Mestská 
časť Bratislava – Ružinov. V prípade rodín, ak zákonní zástupcovia majú odlišné trvalé 
bydlisko, rozhodujúcim je miesto trvalého pobytu nezaopatreného dieťaťa.  
2)    Hmotná núdza pre účely tohto nariadenia je stav, keď príjem obyvateľa a fyzických osôb, 
ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum  a obyvateľ a fyzické osoby, 
ktoré sa s ním spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným 
pričinením.  
3)    Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je náhly stav nedostatku, spôsobený 



mimoriadnymi udalosťami, najmä:  
 
a)    nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb,  
       ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu,  
 
b)    náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia nákladov na  
       zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečenie potrebnej  
       starostlivosti o člena rodiny.  
 
4)    Spoločné stravovanie poskytuje mestská časť v súlade s § 12 a § 58 písm. c) 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   v určenom 
zariadení verejného stravovania obyvateľovi, ktorý je poberateľom starobného, predčasného 
starobného alebo invalidného  dôchodku a nevykonáva zárobkovú činnosť v zmysle 
príslušného zákona2)  .    
 
5)    Dieťaťom pre účely tohto všeobecne záväzného nariadenia je nezaopatrené dieťa v 
zmysle príslušného zákona3)  .  
 
6)    Viacdetnou rodinou  pre účely tohto nariadenia je rodina s 3 a viac nezaopatrenými 
deťmi v zmysle príslušných predpisov4)  .  
 
7)    Inými nenávratnými jednorazovými finančnými príspevkami v zmysle tohto nariadenia 
sú:  
 
a)    vianočný príspevok,  
b)    príspevok pri narodení dieťaťa,  
c)    príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy,  
d)    príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších a viacdetných rodín,  
e)    príspevok na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom.  
f)     príspevok na zájazdy pre dôchodcov organizované mestskou časťou.  
 

§ 3  
 

Oprávnené osoby  
 
1) Oprávnenou osobou v zmysle tohoto všeobecne záväzného nariadenia je :  
 
       a)   obyvateľ v hmotnej núdzi (podľa § 2 ods. 2), ktorému sa vypláca dávka a príspevky  
             podľa osobitného predpisu 6  
       b)  obyvateľ v náhlej núdzi ( podľa § 2 ods. 3), ktorý nespĺňa podmienky podľa § 3 ods. 1 
             písm. a) tohto nariadenia a splní podmienky v zmysle § 6 tohto nariadenia,  
       c)   obyvateľ, ktorý  je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného alebo  
             invalidného  dôchodku a žiada finančný príspevok na spoločné stravovanie  
             nepracujúcich dôchodcov v určených zariadeniach verejného stravovania (podľa § 2  
             ods. 4) a nevykonáva zárobkovú činnosť v zmysle príslušného zákona5) ,  
       d)   obyvateľ, ktorý splní podmienky ustanovené v § 8 až  § 13 tohto nariadenia.  
 



§ 4  
 

Účel poskytnutia príspevkov  
             
Príspevky v zmysle tohto nariadenia možno poskytnúť oprávnenej osobe (podľa § 3) v súlade 
so schváleným rozpočtom mestskej časti najmä na :  
 
       a)    zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi,  
       b)    zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze ,  
       c)    spoločné stravovanie nepracujúcich dôchodcov v určených zariadeniach verejného  
              stravovania,  
       d)    úhradu mimoriadnych liečebných nákladov,  
       e)    úhradu výdavkov súvisiacich s narodením dieťaťa,  
       f)     úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie  
              domácnosti a   
              zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  
       g)    úhradu nákladov spojených s letnými tábormi pre deti zo slabších sociálnych,  
              nízkopríjmových  
              a viacdetných rodín a nákladov na integračný pobyt pre ťažko zdravotne postihnuté  
              deti so sprievodom,  
       h)    úhradu výdavkov spojených s realizáciou zájazdu pre dôchodcov.  
 

§ 5  
 

Jednorázová dávka v hmotnej núdzi  
 
1)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže oprávnenej osobe podľa § 
3 ods. 1 písm. a) mestská časť priznať jednorázovú dávku v hmotnej núdzi na základe 
písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č.1., oprávnenej osoby o poskytnutie 
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi. Spolu so žiadosťou o priznanie jednorázovej dávky v 
hmotnej núdzi je oprávnená osoba povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty 
preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, 
najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba sa nachádza v hmotnej núdzi (Potvrdenie o 
poberaní dávky v hmotnej núdzi, Rozhodnutie o poskytnutí dávok v hmotnej núdzi, ktoré 
vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny).  
 
2)    Jednorazová finančná dávka môže byť poskytnutá oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky 
a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a 
dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
 
3)    Na konanie o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa primerane použijú 
všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
4)    Výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi je určená nasledovne:  
 
       a)    oprávnenej osobe v zmysle § 3 ods. 1 písm. a), možno poskytnúť jednorazovú dávku  
              v hmotnej núdzi až do výšky 100,- EUR  
       b)    rodinám s deťmi posudzovaným ako rodiny v hmotnej núdzi6)  možno poskytnúť  
              jednorazovú dávku v hmotnej núdzi až do výšky 166,- EUR  
 



5)    V prípade hodného osobitného zreteľa rozhoduje o mimoriadnej jednorázovej dávke v 
hmotnej núdzi oprávnenej osobe  do výšky 500,- EUR starosta mestskej časti.  
6)    Podmienkou na priznanie jednorázovej finančnej dávky v hmotnej núdzi je uplatnenie si 
všetkých zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby, ktoré mu garantuje štát a ktoré 
ovplyvňujú výšku jeho príjmu a výšku príjmu spoločne posudzovaných osôb.  
7)    V prípade súbehu jednorázovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 5 tohto nariadenia a 
finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa § 6 tohto nariadenia môže Mestská časť 
poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov, a to v súlade s rozpočtom mestskej 
časti a príslušnou rozpočtovou položkou.  
 

§ 6  
 

Finančný príspevok v čase náhlej núdze  
 
1)    Oprávnenou osobou v zmysle § 6 tohto nariadenia je:  
 
       a)    obyvateľ v náhlej núdzi (podľa § 2 ods. 3), ktorý má trvalý pobyt v Mestskej časti  
              Bratislava - Ružinov aspoň 3 roky,  
       b)    obyvateľ v náhlej núdzi (podľa § 2 ods. 3), ktorý je poberateľom starobného,  
              invalidného  
              alebo predčasného dôchodku,  
       c)    obyvateľ v náhlej núdzi (podľa § 2 ods. 3), ktorý bol prepustený z výkonu väzby,  
       d)    rodiny s deťmi posudzované ako rodiny v náhlej núdzi podľa § 2 ods. 3 tohto 
nariadenia.  
 
2)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže oprávnenej osobe podľa § 
3 ods 1. písm. b) mestská časť priznať jednorázový finančný príspevok v čase náhlej núdze na 
základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č.2, 2a, 2b., oprávnenej osoby o 
poskytnutie jednorázového príspevku v čase náhlej núdze. Spolu so žiadosťou o priznanie 
jednorázového príspevku v čase náhlej núdze je oprávnená osoba povinná priložiť všetky 
dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia jednorázového príspevku 
v čase náhlej núdze, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba sa nachádza v náhlej 
núdzi (napríklad potvrdenie o zdravotnom stave od príslušného lekára, doklady potvrdzujúce 
majetkové pomery občana, osobné pomery a iné).  
 
3)    Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá 
záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie 
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
 
4)    Na konanie o poskytnutie jednorázového finančného príspevku v náhlej núdzi sa 
primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
5)    Výška jednorázového finančného príspevku  v náhlej núdzi je určená nasledovne:  
 
       a)    oprávnenej osobe v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) možno poskytnúť finančný príspevok  
              v čase náhlej núdze až do výšky 100 ,- EUR,  
       b)    oprávnenej osobe v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) možno poskytnúť finančný príspevok  
               v čase náhlej núdze až do výšky 100,- EUR,  
       c)    oprávnenej osobe v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) možno poskytnúť finančný príspevok  
              v čase náhlej núdze až do výšky 100,- EUR,  



       d)    oprávneným osobám v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) možno poskytnúť jednorazový  
              príspevok v čase náhlej núdze až do výšky   166 ,- EUR.  
 
8)    Finančný príspevok v čase náhlej núdze je možné poskytnúť iba jedenkrát v kalendárnom 
roku.  
 
9)    V prípade hodného osobitného zreteľa rozhoduje o mimoriadnom jednorázovom 
príspevku v náhlej núdzi oprávnenej osobe  do výšky 500,- EUR starosta mestskej časti.  
 
8)    Podmienkou na priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze je uplatnenie si 
všetkých zákonných nárokov zo strany oprávenej osoby, ktoré mu garantuje štát a ktoré 
ovplyvňujú výšku jeho príjmu a výšku príjmu spoločne posudzovaných osôb.  
9)    V prípade súbehu jednorázovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 5 tohto nariadenia a 
finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa § 6 tohto nariadenia môže Mestská časť 
poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov a to v súlade s rozpočtom mestskej 
časti a príslušnou rozpočtovou položkou.  
 
 

§ 7  
Finančný príspevok na zabezpečovanie spoločného stravovania nepracujúcich 

dôchodcov  
 
1)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže oprávnenej osobe podľa § 
3 ods 1. písm. c) mestská časť priznať finančný príspevok pre spoločné stravovanie 
nepracujúcich dôchodcov na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3., 
oprávnenej osoby o poskytnutie finančného príspevku. Spolu so žiadosťou o priznanie 
finančného príspevku pre spoločné stravovanie nepracujúcich dôchodcov je oprávnená osoba 
povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia 
finančného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je poberateľom 
starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, a to podľa 
aktuálnej úpravy dôchodku v príslušnom posudzovanom roku, ktoré vydáva Sociálna 
poisťovňa.  
 
2)    Na konanie o poskytnutie finančného príspevku pre spoločné stravovanie nepracujúcich 
dôchodcov sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
3)    Oprávnenej osobe podľa § 3 písm. c) sa môže poskytovať finančný príspevok pre 
spoločné stravovanie nepracujúcich dôchodcov podľa výšky príjmových pásiem takto:  
 
       a)    oprávnenej osobe s dôchodkom do 220,- EUR príspevok 1,50 EUR na jeden  
              odobratý obed,  
       b)    oprávnenej osobe s dôchodkom od 220,01 EUR do 500,- EUR príspevok 0,50 EUR  
               na jeden odobratý obed,  
       c)    oprávnenej osobe s dôchodkom nad 500,01 EUR príspevok 0,30 EUR na jeden  
              odobratý obed.  

 
 
 
 



§ 8  
Vianočný príspevok  

 
1)    Oprávnenou osobou v zmysle § 8 je:  
 
       a)    obyvateľ, ktorý poberá dávku z dôchodkového poistenia nie vyššiu ako 500,- EUR.  
       b)    rodiny s deťmi posudzované ako rodiny v hmotnej alebo náhlej núdzi v zmysle    § 2  
              ods. 2 a § 2 ods. 3 tohoto nariadenia.  
 
2)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v 
danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe vianočný príspevok na základe písomnej žiadosti, 
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 4a, 4b., oprávnenej osoby o poskytnutie vianočného 
príspevku. Spolu so žiadosťou o priznanie vianočného príspevku je oprávnená osoba povinná 
priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia 
vianočného príspevku, najmä potvrdenie skutočnosti, že oprávnená osoba je obyvateľom v 
hmotnej núdzi, obyvateľom v náhlej núdzi alebo poberateľom dávky z dôchodkového 
poistenia.  
 
3)    Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá 
záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie 
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
 
4)    Na konanie o poskytnutie vianočného príspevku sa primerane použijú všeobecné 
predpisy o správnom konaní.  
 
5)    Výška vianočného príspevku pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím 
starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.  
 
6)    Oprávnenej osobe, ktorej bola v príslušnom rozpočtovom roku už poskytnutá 
jednorázová dávka v hmotnej núdzi alebo finančný príspevok v čase náhlej núdze, môže byť v 
súlade s rozhodnutím starostu mestskej časti výška vianočného príspevku krátená.  
 
7)    V prípade ak oprávnená osoba je zároveň obyvateľom v hmotnej núdzi, náhlej núdzi   či 
obyvateľom, ktorý poberá dávku z dôchodkového poistenia v súbehu, môže sa jej vyplatiť iba 
jeden vianočný príspevok.  
 

§ 9  
Príspevok pri narodení dieťaťa  

 
1)    Oprávnenou osobou v zmysle § 9 je :  
   
       a)    matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
       b)    otec dieťaťa s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ak :  
              - matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo,  
              - dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, 
alebo  
 
       c)    osoba s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ktorá prevzala dieťa  
              do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného  



               rozsudku súdu alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z.  
               o rodine v znení platných predpisov.  
 
2) V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v 
danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa na základe 
písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5., oprávnenej osoby o poskytnutie 
príspevku pri narodení dieťaťa. Spolu so žiadosťou o priznanie príspevku pri narodení dieťaťa 
je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a 
opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä rodný list dieťaťa.  
 
3) Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí,  
príspevok môže byť poskytnutý na každé dieťa.  
 
4) Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá 
záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie 
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
 
5) Na konanie o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa sa primerane použijú všeobecné 
predpisy o správnom konaní.  
 
6)Výška príspevku pri narodení dieťaťa pre príslušný rozpočtový rok bude určená 
rozhodnutím starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.  
 

§ 10  
 

Finančný príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy  
 
1)    Oprávnenou osobou v zmysle § 10 je :  
   
       a)    matka dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava – Ružinov,  
       b)    otec dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava - Ružinov, ak :  
 
              - matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo,  
              - dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, 
alebo  
 
       c)    osoba, ktorá prevzala dieťa, s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava - Ružinov  
              do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného  
               rozsudku súdu alebo príslušného orgánu v zmysle ustanovení zákona č. 36/2005 Z.z.  
              o rodine v znení platných predpisov.  
 
 
 
   
2)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v 
danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe príspevok pri prvom vstupe dieťaťa do školy, a to 
na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do ZŠ   na plnenie povinnej školskej 
dochádzky.  



3)    Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz.  
4)    Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá 
záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie 
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
5)    Na konanie o poskytnutie finančného príspevku pri prvom vstupe dieťaťa do školy     sa 
primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
6)    Výška finančného príspevku pri prvom vstupe dieťaťa do školy pre príslušný rozpočtový 
rok bude určená rozhodnutím starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade so 
schváleným rozpočtom Mestskej časti Bratislava – Ružinov a príslušnou rozpočtovou 
položkou.  
 

§ 11  
 

Finančný príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, nízkopríjmových  a 
viacdetných rodín  

 
 
1)    Oprávnenou osobou v zmysle § 11 je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré má trvalý pobyt v 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov ak:  
 
       a)    ide o rodinu v hmotnej núdzi v zmysle príslušného zákona7) ,  
       b)    ide o rodinu v náhlej núdzi v zmysle § 2 ods. 3 tohto všeobecne záväzného  
               nariadenia,  
       c)    ide o viacdetnú rodinu v zmysle § 2 ods. 5 tohto nariadenia.  
 
2)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v 
danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe finančný príspevok na letný tábor pre deti zo 
sociálne slabších a viacdetných rodín a to na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je 
uvedený v prílohe č. 6., oprávnenej osoby o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor 
pre deti zo sociálne slabších a viacdetných rodín. Letný tábor zabezpečuje Mestská časť 
Bratislava – Ružinov sama alebo prostredníctvom tretej osoby oprávnenej na podnikanie v 
príslušnej oblasti cestovného ruchu. Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku je 
oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a 
opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a 
rodiny o hmotnej núdzi, skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze a viacdetnosť rodiny.  
 
3)    Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá 
záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár  na splatenie 
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
 
4)    Na konanie o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor pre deti zo sociálne 
slabších a viacdetných rodín sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
5)    Výška finančného príspevku pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím 
starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.  
 

§ 12  
 



Finančný príspevok na integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so 
sprievodcom  

 
1)    Oprávnenou osobou v zmysle § 12 tohto nariadenia je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 
má trvalý pobyt v Mestskej časti Bratislava – Ružinov a je osobou s ťažkým zdravotným 
postihnutím.  
 
2)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v 
danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe finančný príspevok na integračný pobyt pre 
zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom a to na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor 
je uvedený v prílohe č. 7., oprávnenej osoby o poskytnutie finančného príspevku na 
integračný pobyt pre zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom. Spolu so žiadosťou o 
priznanie finančného príspevku je oprávnená osoba povinná priložiť všetky dokumenty 
preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku, najmä preukaz ťažko 
zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS).  
 
3)    Jednorazový finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá 
záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie 
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
 
4)    Na konanie o poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt pre zdravotne ťažko 
postihnuté deti so sprievodcom sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
5)    Výška finančného príspevku pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím 
starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.  
 

§ 13  
 

Príspevok na zájazdy pre dôchodcov organizované mestskou časťou Bratislava - 
Ružinov  

 
1)    Oprávnenou osobou v zmysle § 13 je obyvateľ, ktorý je poberateľom starobného 
dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, nevykonáva zárobkovú činnosť v zmysle 
príslušného zákona8)  a výška jeho dôchodku nepresahuje sumu 500,-EUR.  
 
2)    V súlade s uznesením Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Ružinov, 
ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný rozpočtový rok môže mestská časť priznať v 
danom rozpočtovom roku oprávnenej osobe finančný príspevok na zájazd pre dôchodcov 
organizovaný Mestskou časťou Bratislava – Ružinov, a to na základe písomnej 
žiadosti/prihlášky oprávnenej osoby pre poskytnutie finančného príspevku pre konkrétny 
zájazd. Spolu so žiadosťou/prihláškou o priznanie finančného príspevku je oprávnená osoba 
povinná priložiť všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia 
príspevku.  
 
3)    Zájazdy pre dôchodcov zabezpečuje Mestská časť Bratislava – Ružinov sama alebo 
prostredníctvom tretej osoby oprávnenej na podnikanie v príslušnej oblasti cestovného ruchu.  
 
4)    Finančný príspevok sa oprávnenej osobe nevypláca, ale je priamo použitý na úhradu 
nákladov spojených so zabezpečením zájazdu.  



 
5)    Finančný príspevok môže byť poskytnutý oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy 
voči mestskej časti, resp. má dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a 
tento dodržiava pravidelnými splátkami.  
 
6)    Na konanie o poskytnutie finančného príspevku na zájazdy pre dôchodcov organizované 
mestskou časťou sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
7)    Výška finančného príspevku pre príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím 
starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov v súlade so schváleným rozpočtom Mestskej 
časti Bratislava – Ružinov a príslušnou rozpočtovou položkou.  

§14  
 

Spoločné a záverečné ustanovenia  
 
1)    Všetky príspevky uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení majú charakter 
nenávratnej finančnej pomoci, na ktorú nemá oprávnená osoba právny nárok.  
 
2)    Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že mestská časť vyplatila finančné 
príspevky uvedené v tomto všeobecne záväznom nariadení neprávom, je povinná vrátiť 
príspevok alebo jeho časť. Nárok na vrátenie finančného príspevku alebo jeho časti 
vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď mestská časť túto 
skutočnosť zistila, najneskôr však uplynutím dvoch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty 
finančného príspevku.  
 
3)    Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje uznesenie Miestneho zastupiteľstva 
Mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 29/II/2003 zo dňa 11.02.2003.  
 
4)    Toto nariadenie nadobúda účinnosť 01.01. 2012.  
 
 
                                                                                                 Ing. Dušan Pekár, v. r  
                                                                                                          starosta  
 
 
_______________________________________________________  
1)  Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

2)  Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

3)  § 9zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

4)  § 9 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

5)  Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

6)  Zákon č.  599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

7)  Zákon č.  599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

8)  Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  
 
 
 
 
 

 


