
Mestská časť Bratislava – Ružinov 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Ružinov 

 
č. 36/2014 
z 6. 5. 2014 

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 
Bratislavy, § 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 § 12, § 58 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 zákona č. 417/2013 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: 

 
Článok 1 

 
§ 1  

Úvodné ustanovenie  
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") sa určujú podmienky 
poskytovania nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava 
- Ružinov (ďalej len „obyvateľ") v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze, pri 
zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov v určených zariadeniach verejného 
stravovania a iných nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu mestskej časti 
Bratislava – Ružinov (ďalej len „mestská časť“). Právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej 
núdze obyvateľa, poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej 
núdzi ustanovuje osobitný predpisi. 

 
 
 
 
 



§ 2  
Účel poskytnutia príspevkov 

 
1) Príspevky v zmysle tohto nariadenia možno poskytnúť oprávnenej osobe (podľa 
článku 2 až 10 tohto nariadenia) 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 dôchodcov v určených zariadeniach verejného 
stravovania,  
d) úhradu mimoriadnych liečebných nákladov, 
e) úhradu výdavkov súvisiacich s nečakanou životnou udalosťou v rodine 
obyvateľa, najmä s narodením 2 a viac detí alebo úmrtím člena rodiny, 
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 sociálne slabších, 
nízkopríjmových a viacdetných rodín a nákladov na integračný pobyt pre ťažko 
zdravotne postihnuté deti so sprievodcom, 
h) úhradu výdavkov spojených s realizáciou zájazdu pre dôchodcov, 
i) pomoc pri vybavení osobných dokladov do výšky správneho poplatku na 
vybavenie občianskeho preukazu.  

 
Článok 2 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
 

§ 3 
1) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného 
minima ustanovené osobitným predpisomii a členovia domácnosti si nevedia alebo 
nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením 
nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. Za členov domácnosti sa na účely tohto 
všeobecne záväzného nariadenia považujú fyzické osoby podľa osobitného predpisuiii.  
2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mestská časť v súlade 
s uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov (ďalej len 
„miestne zastupiteľstvo mestskej časti“), ktorým bol schválený rozpočet pre príslušný 
rozpočtový rok,  priznať oprávnenej osobe podľa odseku 3 tohto ustanovenia. 
3) Osobami oprávnenými na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sú osoby 
podľa osobitného predpisuiv, ktoré majú trvalý pobyt na území mestskej časti aspoň 3 
roky ku dňu podania žiadosti podľa § 4 ods. 1 tohto nariadenia a ktorým sú vyplácané 
dávky a príspevky podľa osobitného predpisuv. Táto minimálna dĺžka trvania trvalého 
pobytu na území mestskej časti nemusí byť splnená, t. j. môže ísť aj o trvalý pobyt na 
území mestskej časti menej ako 3 roky, ak o tom rozhodne starosta mestskej časti 
z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, pričom výška jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi môže byť v tomto prípade poskytnutá najviac do výšky uvedenej v ust. 



§ 5 odsek 1 tohto nariadenia; ust. § 5 ods. 2 tohto nariadenia sa na tento prípad 
nepoužije.     
 

 
 

§ 4 
1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 3 
ods. 3 tohto nariadenia priznať jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na základe písomnej 
žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Žiadosť podľa tohto 
odseku je potrebné doručiť referátu sociálnych služieb Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava - Ružinov (ďalej len „miestny úrad") najneskôr do 5. decembra príslušného 
kalendárneho roka.  
2) Spolu so žiadosťou o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa 
predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky 
dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi, najmä:  

a) potvrdenia a doklady uvedené vo vzore písomnej žiadosti podľa odseku 1 tohto 
ustanovenia, 
b) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať.  

3) Ak žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je úplná alebo ak k 
žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku, miestny 
úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej 
núdzi do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované 
doklady a potvrdenia, žiadosť o túto dávku bude zamietnutá, pričom žiadateľ nie je 
oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi.  
4) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a tej istej 
oprávnenej osobe je možné ju poskytnúť v rámci jedného kalendárneho roka len raz.  
 

§ 5 
1) Výška poskytovanej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je určená nasledovne: 

a) jednotlivcovi – osobe oprávnenej podľa § 3 ods. 3 tohto nariadenia je mestská 
časť oprávnená poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi až do výšky 100,- 
EUR, 
b) rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sú podľa osobitného predpisuvi 
posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi, je mestská časť oprávnená poskytnúť 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi až do výšky 166,- EUR. 



2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže starosta mestskej časti rozhodnúť o 
poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo vyššej výške ako je uvedené v ust.  
§ 5 odsek 1 tohto nariadenia, maximálne však do výšky 500,- EUR.   
3) V prípade súbehu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa článku 2 tohto 
nariadenia a finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa článku 3 tohto nariadenia 
je mestská časť oprávnená poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov, 
a to v súlade s rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou.  
4) Podmienkou na priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je uplatnenie všetkých 
zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne posudzovaných, 
ktoré im garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku príjmu oprávnenej osoby a osôb s ňou 
spoločne posudzovaných.  
5) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca bezhotovostným prevodom na účet 
oprávnenej osoby uvedený v písomnej žiadosti podľa § 4 ods. 1 tohto nariadenia alebo 
poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu, pričom žiadateľ 
v podanej písomnej žiadosti vyznačí spôsob, akým žiada jednorazovú dávku v hmotnej 
núdzi vyplatiť. 
6) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa 
doručenia výzvy na jej prevzatie, pri doručení takejto výzvy v kalendárnom mesiaci 
november alebo december je však možné si túto dávku vyzdvihnúť najneskôr do 20. 
decembra príslušného kalendárneho roka v pokladni miestneho úradu v prípade, že 
žiadateľ požiadal o takýto spôsob výplaty. Inak miestny úrad zašle jednorazovú dávku 
v hmotnej núdzi žiadateľovi na bankový účet uvedený v písomnej žiadosti podľa § 4 
ods. 1 tohto nariadenia alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto písomnej 
žiadosti.  
7) Mestská časť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi oprávnenej osobe po uplynutí lehôt 
stanovených v predchádzajúcom odseku nevyplatí, pričom oprávnená osoba zároveň 
stráca možnosť opakovane požiadať o jej priznanie v danom kalendárnom roku.  
 

§ 6 
1) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa primerane vzťahuje 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  

 
Článok 3 

Finančný príspevok v čase náhlej núdze 
 

§ 7 
1) Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je náhly stav nedostatku spôsobený 
mimoriadnymi udalosťami, najmä:  

a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa alebo s ním spoločne 
posudzovaných osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu týchto osôb, 



b) náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia 
nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb, na bývanie a na 
zabezpečenie potrebnej starostlivosti o člena rodiny, 
c) nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, a to najmä narodením 2 
a viac detí alebo úmrtím člena rodiny,  
d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním 
spoločne posudzované osoby v náhlej núdzi ocitli. 

2) Podľa tohto článku sa posudzuje aj poskytnutie finančnej pomoci mestskou časťou 
pri obstaraní osobných dokladov do výšky správneho poplatku za vydanie občianskeho 
preukazu. 
3) Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze je: 

a) obyvateľ v náhlej núdzi podľa odseku 1 tohto ustanovenia, ktorý má trvalý 
pobyt v mestskej časti najmenej 3 roky,  
b) obyvateľ v náhlej núdzi podľa odseku 1 tohto ustanovenia, ktorý je 
poberateľom starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, 
c) obyvateľ v náhlej núdzi podľa odseku 1 tohto ustanovenia, ktorý bol 
prepustený z výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody, 
d) rodiny s nezaopatrenými deťmi posudzované ako rodiny v náhlej núdzi podľa 
odseku 1 tohto ustanovenia. 

4) Minimálna dĺžka trvania trvalého pobytu na území mestskej časti podľa § 7 ods. 3 
písm. a) tohto nariadenia nemusí byť splnená, t. j. môže ísť aj o trvalý pobyt na území 
mestskej časti menej ako 3 roky, ak o tom rozhodne starosta mestskej časti z dôvodu 
prípadu hodného osobitného zreteľa, pričom výška jednorazového príspevku v čase 
náhlej núdze môže byť v tomto prípade poskytnutá najviac do výšky uvedenej v ust. § 9 
odsek 1 tohto nariadenia; ust. § 9 ods. 3 tohto nariadenia sa na tento prípad nepoužije.     

 
 

§ 8 
1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 7 
ods. 3 tohto nariadenia priznať finančný príspevok v čase náhlej núdze na základe 
písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 2 tohto nariadenia.  
2) Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa 
predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky 
dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného 
príspevku v čase náhlej núdze, najmä: 

a) potvrdenia a doklady uvedené vo vzore písomnej žiadosti podľa odseku 1 tohto 
ustanovenia, 
b ) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať.  



3) Ak žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze nie je úplná alebo 
ak k žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku, 
miestny úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o finančný príspevok 
v čase náhlej núdze do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží 
požadované doklady a potvrdenia, žiadosť o tento príspevok bude zamietnutá, pričom 
žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o 
poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze.  
4) Na poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze nie je právny nárok a tej 
istej oprávnenej osobe je možné ho poskytnúť v rámci jedného kalendárneho roka len 
raz.  
 

§ 9 
1) Výška poskytovaného finančného príspevku v čase náhlej núdze je určená 
nasledovne: 

a) oprávnenej osobe v zmysle § 7 ods. 3 písm. a) možno poskytnúť finančný 
príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 100,- EUR,  
b) oprávnenej osobe v zmysle § 7 ods. 3 písm. b) možno poskytnúť finančný 
príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 100,- EUR,  
c) oprávnenej osobe v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) možno poskytnúť finančný 
príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 100,- EUR,  
d) oprávneným osobám v zmysle § 7 ods. 3 písm. d) možno poskytnúť jednorazový 
príspevok v čase náhlej núdze až do výšky 166 ,- EUR. 

2) Finančný príspevok v čase náhlej núdze je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi 
v príslušnom v kalendárnom roku len raz.  
3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže starosta mestskej časti rozhodnúť o 
poskytnutí jednorazového finančného príspevku v čase náhlej núdze vo vyššej výške ako 
je uvedené v ust. § 9 odsek 1 tohto nariadenia, maximálne však do výšky 500,- EUR.   
4) V prípade súbehu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa článku 2 tohto 
nariadenia a finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa článku 3 tohto nariadenia 
je mestská časť oprávnená poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov, 
a to v súlade s rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou.  
5) Podmienkou na priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze je uplatnenie 
všetkých zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne 
posudzovaných, ktoré im garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku príjmu oprávnenej 
osoby a osôb s ňou spoločne posudzovaných.  
6) Finančný príspevok v čase náhlej núdze sa vypláca bezhotovostným prevodom na 
účet oprávnenej osoby uvedený v písomnej žiadosti podľa § 8 ods. 1 tohto nariadenia 
alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu, pričom 
žiadateľ v podanej písomnej žiadosti vyznačí spôsob, akým žiada finančný príspevok 
v čase náhlej núdze vyplatiť. 
7) Finančný príspevok v čase náhlej núdze je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa 
doručenia výzvy na jej prevzatie, pri doručení takejto výzvy v kalendárnom mesiaci 
november alebo december je však možné si tento príspevok vyzdvihnúť najneskôr do 



20. decembra príslušného kalendárneho roka v pokladni miestneho úradu v prípade, že 
žiadateľ požiadal o takýto spôsob výplaty. Inak miestny úrad zašle finančný príspevok 
v čase náhlej núdze žiadateľovi na bankový účet uvedený v písomnej žiadosti podľa § 8 
ods. 1 alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto písomnej žiadosti.  
8) Mestská časť finančný príspevok v čase náhlej núdze oprávnenej osobe po uplynutí 
lehôt stanovených v predchádzajúcom odseku nevyplatí, pričom oprávnená osoba 
zároveň stráca možnosť opakovane požiadať o jeho priznanie v danom kalendárnom 
roku.  
 

§ 10 
1) Na konanie o poskytnutí finančného príspevku v čase náhlej núdze sa primerane 
vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  
 

Článok 4 
Finančný príspevok na zabezpečenie spoločného stravovania dôchodcov 

 
§ 11 

1) Spoločné stravovanie poskytuje mestská časť v zmysle osobitného predpisuvii v 
určenom zariadení verejného stravovania obyvateľovi, ktorý je poberateľom starobného 
alebo predčasného starobného dôchodku, pričom nedisponuje akýmkoľvek iným 
príjmom okrem poberaného dôchodku.  
2) Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie 
spoločného stravovania dôchodcov (ďalej len „príspevok na zabezpečenie stravovania 
dôchodcov“) je obyvateľ, ktorý je poberateľom starobného alebo predčasného 
starobného dôchodku a žiada príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov v 
určených zariadeniach verejného stravovania podľa predchádzajúceho odseku, pričom 
nedisponuje akýmkoľvek iným príjmom okrem poberaného dôchodku. 
 

 
§ 12 

1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 11 
ods. 2 tohto nariadenia priznať príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov na 
základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3 tohto nariadenia.  
2) Spolu so žiadosťou o priznanie príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 
podľa predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky 
dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia  príspevku na 
zabezpečenie stravovania dôchodcov, najmä: 

a) posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške starobného alebo  
predčasného starobného dôchodku,  
b) čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nemá akýkoľvek iný peňažný alebo 
nepeňažný príjem okrem poberaného dôchodku, 



c) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. 

3) Ak žiadosť o poskytnutie príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov nie je 
úplná alebo ak k žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho 
odseku, miestny úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o príspevok na 
zabezpečenie stravovania dôchodcov do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo 
nepredloží požadované doklady a potvrdenia, žiadosť o tento príspevok bude 
zamietnutá, pričom žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom istom 
kalendárnom roku o poskytnutie príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov. 
 

§ 13 
1) Oprávnenej osobe podľa § 11 ods. 2 tohto nariadenia je mestská časť oprávnená 
poskytnúť príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov podľa výšky príjmových 
pásiem (platných do 31. decembra 2014) nasledovne:  

a) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasného starobného 
dôchodku nepresahuje sumu 240,00,- EUR príspevok vo výške 1,50,- EUR na 
jeden odobratý obed, 
b) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasného starobného 
dôchodku presahuje sumu 240,00,- EUR, ale nepresahuje sumu 520,00,- EUR, 
príspevok vo výške 0,50,- EUR na jeden odobratý obed, 
c) oprávnenej osobe, ktorej výška starobného alebo predčasne starobného 
dôchodku presahuje sumu 520,00,- EUR, príspevok vo výške 0,30,- EUR na jeden 
odobratý obed.  

2) Výška jednotlivých príjmových pásiem podľa predchádzajúceho odseku sa počnúc od 
1. 1. 2015 bude každoročne zvyšovať, pričom toto zvýšenie bude zodpovedať 
každoročnej valorizácii starobných alebo predčasných starobných dôchodkov podľa 
osobitného predpisuviii. 
3) Príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov sa bude poskytovať mesačne po 
dobu trvania podmienok na jeho poskytnutie uvedených v § 11 ods. 2 tohto nariadenia.  
4) Ak mestská časť zistí, že príspevok na zabezpečenie stravovania dôchodcov sa 
zneužíva na stravovanie inej než oprávnenej osoby, mestská časť pozastaví 
poskytovanie príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov oprávnenej osobe, 
ktorá takéto zneužitie svojím konaním umožnila.  

 
§ 14 

1) Na konanie o poskytnutí príspevku na spoločné stravovanie sa primerane vzťahuje 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  
 

 
 
 



Článok 5 
Vianočný príspevok 

 
§ 15 

1) Osobou oprávnenou na poskytnutie vianočného príspevku je: 
a) obyvateľ, ktorý je poberateľom starobného alebo predčasného starobného 
dôchodku vo výške nepresahujúcej sumu 520,00- EUR , 
b) rodiny s nezaopatrenými deťmi s trvalým pobytom na území mestskej časti 
posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia alebo 
v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia.  

2) Výška príjmového pásma podľa predchádzajúceho odseku sa počnúc od 1. 1. 2015 
bude každoročne zvyšovať, pričom toto zvýšenie bude zodpovedať každoročnej 
valorizácii starobných alebo predčasných starobných dôchodkov podľa osobitného 
predpisuix. 
 

§ 16 
1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 15 
ods. 1 tohto nariadenia priznať vianočný príspevok na základe písomnej žiadosti, ktorej 
vzor je uvedený v prílohe č 4 tohto nariadenia. Žiadosť podľa tohto odseku je pre 
príslušný kalendárny rok potrebné doručiť miestnemu úradu najneskôr do 15. 
novembra.  
2) Spolu so žiadosťou o priznanie vianočného príspevku podľa predchádzajúceho odseku 
je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty preukazujúce 
oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia vianočného príspevku, najmä: 

a) doklady podľa § 4 ods. 2 tohto nariadenia preukazujúce, že oprávnená osoba 
a osoby s ňou spoločne posudzované sa nachádzajú v hmotnej núdzi, 
b) doklady podľa §  8 ods. 2 tohto nariadenia preukazujúce, že oprávnená osoba 
a osoby s ňou spoločne posudzované sa nachádzajú v náhlej núdzi, 
c) posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške starobného alebo  
predčasného starobného dôchodku,  
 d) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. 

3) Ak žiadosť o poskytnutie vianočného príspevku nie je úplná alebo ak k žiadosti nie sú 
priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku, miestny úrad vyzve 
žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o vianočný príspevok do 14 dní od vyzvania 
nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované doklady a potvrdenia, žiadosť 
o tento príspevok bude zamietnutá, pričom žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať 
v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie vianočného príspevku. 

 
 



§ 17 
1) Výška vianočného príspevku pre príslušný rozpočtový rok je určená rozhodnutím 
starostu mestskej časti v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti a príslušnou 
rozpočtovou položkou.  
2) Oprávnenej osobe, ktorej bola v príslušnom rozpočtovom roku poskytnutá 
jednorazová dávka v hmotnej núdzi podľa článku 2 tohto nariadenia alebo finančný 
príspevok v čase náhlej núdze podľa článku 3 tohto nariadenia, môže byť v súlade s 
rozhodnutím starostu mestskej časti výška vianočného príspevku krátená.  
3) Vianočný príspevok sa vypláca bezhotovostným prevodom na účet oprávnenej osoby 
uvedený v písomnej žiadosti podľa § 16 ods. 1 tohto nariadenia alebo poštovou 
poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu, pričom žiadateľ v podanej 
písomnej žiadosti vyznačí spôsob, akým žiada vianočný príspevok vyplatiť. 
6) Vianočný príspevok je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na jej 
prevzatie, najneskôr však do 20. decembra príslušného kalendárneho roka v pokladni 
miestneho úradu v prípade, že žiadateľ požiadal o takýto spôsob výplaty; inak miestny 
úrad zašle vianočný príspevok žiadateľovi na bankový účet uvedený v písomnej žiadosti 
podľa odseku 1 tohto ustanovenia alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto 
písomnej žiadosti.  
7) Mestská časť vianočný príspevok oprávnenej osobe po uplynutí lehôt stanovených 
v predchádzajúcom odseku nevyplatí, pričom oprávnená osoba zároveň stráca možnosť 
opakovane požiadať o jeho priznanie v danom kalendárnom roku.  
 

§ 18 
1) Na konanie o poskytnutí vianočného príspevku sa primerane vzťahuje zákon č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  
 

Článok 6 
Príspevok pri narodení dieťaťa 

 
§ 19 

1)Osobou oprávnenou na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa je:  
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti,  
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti, ak: 
- matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo,  
- dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu, 
alebo 
c) osoba s trvalým pobytom v mestskej časti, ktorá prevzala dieťa po jeho narodení 
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisux.  

2) V prípade, ak existuje viac oprávnených osôb podľa predchádzajúceho odseku, 
príspevok pri narodení dieťaťa po zohľadnení odseku 3 tohto ustanovenia patrí iba 
jednej z nich.  



3) Príspevok nemožno osobe oprávnenej podľa odseku 1 písm. a) a b) tohto 
ustanovenia poskytnúť v prípade, ak: 

a) oprávnená osoba pred podaním žiadosti podľa § 20 ods. 1 tohto nariadenia 
dala súhlas na osvojenie dieťaťa podľa osobitného predpisuxi, 
b) ak miestny úrad alebo iný na to príslušný orgán eviduje alebo preveruje 
podozrenie zo zanedbania starostlivosti o deti oprávnenou osobou.  

 
§ 20 

1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 19 
tohto nariadenia priznať príspevok pri narodení dieťaťa na základe písomnej žiadosti, 
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 5 tohto nariadenia. Žiadosť o poskytnutie príspevku 
pri narodení dieťaťa je žiadateľ povinný podať najneskôr do 6 mesiacov odo dňa 
narodenia dieťaťa; po uplynutí tejto lehoty nemožno príspevok pri narodení dieťaťa 
poskytnúť.  
2) Spolu so žiadosťou o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa podľa 
predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky 
dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku pri 
narodení dieťaťa, najmä: 
 a) rodný list dieťaťa, 

b) úmrtný list matky alebo doklad o tom, že po matke bolo vyhlásené pátranie,  
c) právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti otca, 
d) právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov, 
e) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. 

3) Ak žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa nie je úplná alebo ak k 
žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku, miestny 
úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o príspevok pri narodení dieťaťa 
do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované doklady a 
potvrdenia, žiadosť o tento príspevok bude zamietnutá, pričom žiadateľ nie je 
oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie príspevku pri 
narodení dieťaťa. 
4) Mestská časť doručí oprávnenej osobe výzvu na prevzatie príspevku pri narodení 
dieťaťa. Ak v lehote 30 dní odo dňa doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety 
oprávnená osoba alebo osoba oprávnenou osobou splnomocnená neprevezme príspevok 
pri narodení dieťaťa, mestská časť oprávnenej osobe príspevok pri narodení dieťaťa po 
tejto lehote nevyplatí a oprávnená osoba stráca možnosť požiadať o jeho výplatu 
opätovne. Podpis splnomocniteľa (oprávnenej osoby) na plnomocenstve podľa 
predchádzajúcej vety musí byť úradne overený a plnomocenstvo nesmie byť staršie ako 
tri mesiace.  



5) Na poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa nie je právny nárok, pričom na to isté 
dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok pri 
narodení dieťaťa môže byť poskytnutý na každé dieťa.  
 

§ 21 
1) Výška príspevku pri narodení dieťaťa pre príslušný rozpočtový rok bude určená 
rozhodnutím starostu mestskej časti v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti a 
príslušnou rozpočtovou položkou. 
 

§ 22 
1) Na konanie o poskytnutí príspevku pri narodení dieťaťa sa primerane vzťahuje zákon 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  
 

Článok 7 
Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku  

 
§ 23 

1) Mestská časť poskytuje osobe oprávnenej podľa odseku 2 tohto ustanovenia finančný 
príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku. Nástup dieťaťa na 
povinnú školskú dochádzku je stanovený v osobitnom predpisexii. 
2) Oprávnenou osobou na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na 
povinnú školskú dochádzku je: 

a) ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku, 
v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej 
starostlivosti, 
b) rodič dieťaťa nastupujúceho na povinnú školskú dochádzku, ktorému bolo 
dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
c) osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené 
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného 
rozhodnutia súdu. 

3) Ak súd zverí dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku do striedavej osobnej 
starostlivosti obidvoch rodičov, alebo ak súd schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do 
striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, finančný príspevok podľa odseku 1 
tohto ustanovenia sa vyplatí tomu z rodičov, ktorému sa vypláca prídavok a príplatok 
k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisuxiii, ak sa rodičia písomne nedohodnú 
inak.  
4) Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené týmto nariadením, 
finančný príspevok podľa odseku 1 tohto ustanovenia na to isté dieťa patrí len jednej 
z nich.  
 

 



§ 24 
1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 23 
tohto nariadenia priznať finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do základnej školy na 
plnenie povinnej školskej dochádzky alebo na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor je 
uvedený v prílohe č. 6 tohto nariadenia. Žiadosť podľa tohto odseku je pre príslušný 
kalendárny rok potrebné doručiť miestnemu úradu spolu so všetkými dokladmi 
a potvrdeniami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6 tohto nariadenia potrebnými na 
preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, a ktoré žiadateľ môže predložiť alebo 
mestská časť prostredníctvom svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. 
2) Na poskytnutie finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku nie je právny nárok, pričom príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý 
iba raz.  
3) Žiadosť je nutné podať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca máj príslušného 
školského roku, v ktorom dieťa nastúpilo na povinnú školskú dochádzku. 
 

§ 25 
1) Výška finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku pre 
príslušný rozpočtový rok bude určená rozhodnutím starostu mestskej časti v súlade so 
schváleným rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou. 
2) Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku sa vypláca 
bezhotovostným prevodom na účet oprávnenej osoby uvedený v písomnej žiadosti 
podľa § 24 ods. 1 tohto nariadenia alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez 
pokladňu miestneho úradu, pričom žiadateľ v podanej písomnej žiadosti vyznačí spôsob, 
akým žiada finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 
vyplatiť. 
3) Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je možné si 
vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na jeho prevzatie, pri doručení takejto 
výzvy v kalendárnom mesiaci november alebo december je však možné si tento 
príspevok vyzdvihnúť najneskôr do 20. decembra príslušného kalendárneho roka v 
pokladni miestneho úradu v prípade, že žiadateľ požiadal o takýto spôsob výplaty. Inak 
miestny úrad zašle finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú 
dochádzku žiadateľovi na bankový účet uvedený v písomnej žiadosti podľa § 24 ods. 1 
alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto písomnej žiadosti.  
4) Mestská časť finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku 
oprávnenej osobe po uplynutí lehôt stanovených v predchádzajúcom odseku nevyplatí, 
pričom oprávnená osoba zároveň stráca možnosť opakovane požiadať o jeho priznanie 
v danom kalendárnom roku. 
 

 
 
 



§ 26 
1) Na konanie o poskytnutí finančného príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú 
školskú dochádzku sa primerane vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení zmien a doplnkov.  
 

 
 

Článok 8 
Finančný príspevok na letný tábor pre deti zo sociálne slabších, 

nízkopríjmových a viacdetných rodín 
 

§ 27 
1) Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku na letný tábor pre deti zo 
sociálne slabších, nízkopríjmových a viacdetných rodín (ďalej len „finančný príspevok 
na letný tábor“) je: 

 a) ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa, v prípade, že rodičia sú manželmi a dieťa sa 
nachádza v ich spoločnej starostlivosti alebo 
b) rodič dieťaťa, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 
rozhodnutia súdu alebo 
c) osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,  

a to za predpokladu, že 
 a) ide o rodinu v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia, 
 b) ide o rodinu v náhlej núdzi podľa § 7 ods. 1 tohto nariadenia, 
 c) ide o rodinu s tromi a viac nezaopatrenými deťmi.    
2) Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo ak súd 
schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 
rodičov, finančný príspevok na letný tábor sa vyplatí tomu z rodičov, ktorému sa vypláca 
prídavok a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisuxiv, ak sa rodičia 
písomne nedohodnú inak.  
3) Podmienkou priznania finančného príspevku na letný tábor je trvalý pobyt dieťaťa na 
území mestskej časti a vek dieťaťa, ktorému je finančný príspevok na letný tábor 
určený, od 7 do 14 rokov.   
 

§ 28 
1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 27 
tohto nariadenia priznať finančný príspevok na letný tábor na základe písomnej žiadosti, 
ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 7 tohto nariadenia.  
2) Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor podľa 
predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky 



dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného 
príspevku na letný tábor, najmä: 

a) potvrdenie o výške vyplácanej dávky v hmotnej núdzi a o všetkých príspevkoch 
vyplácaných k dávke v hmotnej núdzi, 
b) v prípade existencie náhlej núdze doklady podľa § 8 ods. 2 tohto nariadenia, 
c) právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti 
jedného z rodičov.  
d) rodný list dieťaťa, resp. detí, 
e) právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov, 
f) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. 

3) Ak žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na letný tábor nie je úplná alebo ak k 
žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku, miestny 
úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o finančný príspevok na letný 
tábor do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované 
doklady a potvrdenia, žiadosť o tento príspevok bude zamietnutá, pričom žiadateľ nie je 
oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o poskytnutie finančného 
príspevku na letný tábor.  
4) Na poskytnutie finančného príspevku na letný tábor nie je právny nárok.  
 

 
§ 29 

1) Výška finančného príspevku na letný tábor pre príslušný rozpočtový rok bude určená 
rozhodnutím starostu mestskej časti v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti 
a príslušnou rozpočtovou položkou. 
2) Finančný príspevok na letný tábor sa vypláca bezhotovostným prevodom na účet 
oprávnenej osoby uvedený v písomnej žiadosti podľa § 28 ods. 1 tohto nariadenia alebo 
poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu, pričom žiadateľ 
v podanej písomnej žiadosti vyznačí spôsob, akým žiada finančný príspevok na letný 
tábor vyplatiť. 
3) Finančný príspevok na letný tábor je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa 
doručenia výzvy na jeho prevzatie v prípade, že žiadateľ požiadal o takýto spôsob 
výplaty; inak miestny úrad zašle finančný príspevok na letný tábor žiadateľovi na 
bankový účet uvedený v písomnej žiadosti podľa § 28 ods. 1 tohto ustanovenia alebo 
poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto písomnej žiadosti.  
4) Mestská časť finančný príspevok na letný tábor oprávnenej osobe po uplynutí lehoty 
stanovenej v predchádzajúcom odseku nevyplatí, pričom oprávnená osoba zároveň 
stráca možnosť opakovane požiadať o jeho priznanie v danom kalendárnom roku.  



5) Letný tábor môže zabezpečiť Mestská časť Bratislava - Ružinov sama alebo 
prostredníctvom tretej osoby oprávnenej na podnikanie v príslušnej oblasti cestovného 
ruchu. 
 

§ 30 
1) Na konanie o poskytnutí finančného príspevku na letný tábor sa primerane vzťahuje 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  

 
 

Článok 9 
 

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

 
§ 31 

1) Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt pre 
zdravotne ťažko postihnuté deti so sprievodcom (ďalej len „finančný príspevok na 
integračný pobyt“) je: 

 a) ktorýkoľvek z rodičov nezaopatreného dieťaťa, v prípade, že rodičia sú 
manželmi a dieťa sa nachádza v ich spoločnej starostlivosti, 
b) rodič nezaopatreného dieťaťa, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej 
starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, 
c) osoba, ktorej bolo nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu. 

2) Ak súd zverí dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, alebo ak súd 
schváli dohodu rodičov o zverení dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch 
rodičov, finančný príspevok na integračný pobyt sa vyplatí tomu z rodičov, ktorému sa 
vypláca prídavok a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisuxv, ak sa 
rodičia písomne nedohodnú inak.  
3) Podmienkou priznania finančného príspevku na integračný pobyt je skutočnosť, že 
dieťa je nezaopatreným dieťaťom v zmysle osobitného predpisuxvi a zároveň je osobou 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a má trvalý pobyt na území mestskej 
časti.  
 

§ 32 
1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 31 
tohto nariadenia priznať finančný príspevok na integračný pobyt na základe písomnej 
žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 8 tohto nariadenia.  
2) Spolu so žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt podľa 
predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky 



dokumenty preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia finančného 
príspevku na integračný pobyt, najmä: 

a) rodný list dieťaťa, resp. detí, 
b) potvrdenie o návšteve školy dieťaťa,  
c) preukaz ťažko zdravotne postihnutého so sprievodcom (ŤZPS), 
d) právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti 
jedného z rodičov,  
e) právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti nahrádzajúcej 
starostlivosť rodičov, 
f) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v žiadosti, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať.   

3) Ak žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt nie je úplná alebo 
ak k žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku, 
miestny úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o finančný príspevok na 
integračný pobyt do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží 
požadované doklady a potvrdenia, žiadosť o tento príspevok bude zamietnutá, pričom 
žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o 
poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt.  
4) Na poskytnutie finančného príspevku na integračný pobyt nie je právny nárok.  
 

§ 33 
1) Výška finančného príspevku na integračný pobyt pre príslušný rozpočtový rok bude 
určená rozhodnutím starostu mestskej časti v súlade so schváleným rozpočtom mestskej 
časti a príslušnou rozpočtovou položkou. 
2) Finančný príspevok na integračný pobyt sa vypláca bezhotovostným prevodom na 
účet oprávnenej osoby uvedený v písomnej žiadosti podľa § 32 ods. 1 tohto nariadenia 
alebo poštovou poukážkou alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu, pričom 
žiadateľ v podanej písomnej žiadosti vyznačí spôsob, akým žiada finančný príspevok na 
integračný pobyt vyplatiť. 
3) Finančný príspevok na integračný pobyt je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa 
doručenia výzvy na jeho prevzatie v prípade, že žiadateľ požiadal o takýto spôsob 
výplaty; inak miestny úrad zašle finančný príspevok na integračný pobyt žiadateľovi na 
bankový účet uvedený v písomnej žiadosti podľa § 32 ods. 1 tohto ustanovenia alebo 
poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto písomnej žiadosti.  
4) Mestská časť finančný príspevok na integračný pobyt oprávnenej osobe po uplynutí 
lehoty stanovenej v predchádzajúcom odseku nevyplatí, pričom oprávnená osoba 
zároveň stráca možnosť opakovane požiadať o jeho priznanie v danom kalendárnom 
roku.  

 
 
 



§ 34 
1) Na konanie o poskytnutí finančného príspevku na integračný pobyt sa primerane 
vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  
 

Článok 10 
Príspevok na zájazdy pre dôchodcov organizované mestskou časťou 

 
§ 35 

1) Osobou oprávnenou na poskytnutie príspevku na zájazdy pre dôchodcov 
organizované mestskou časťou (ďalej len „príspevok na zájazdy pre dôchodcov“) je 
obyvateľ mestskej časti, ktorý je zároveň poberateľom starobného alebo predčasného 
starobného dôchodku podľa osobitného predpisuxvii a nedisponuje akýmkoľvek iným 
príjmom okrem poberaného dôchodku, pričom výška starobného alebo predčasného 
starobného dôchodku tohto obyvateľa nepresahuje sumu 520,00,- € EUR.  
2) Suma 520,00,-EUR predstavujúca najvyššiu prípustnú výšku starobného alebo 
predčasného starobného dôchodku podľa predchádzajúceho odseku sa počnúc od 1. 1. 
2015 bude každoročne zvyšovať, pričom toto zvýšenie bude zodpovedať každoročnej 
valorizácii starobných alebo predčasných starobných dôchodkov podľa osobitného 
predpisuxviii. 
3) Zájazdu je oprávnený zúčastniť sa ako samoplatca aj obyvateľ mestskej časti, 
ktorého výška starobného alebo predčasného starobného dôchodku presahuje sumu 
520,00,-EUR. Obyvateľ podľa predchádzajúcej vety je v takomto prípade povinný 
uhradiť plnú výšku účastníckeho poplatku za daný zájazd bez nároku na príspevok podľa 
tohto článku.   
 

§ 36 
1) V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený 
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 35 
ods. 1 tohto nariadenia priznať príspevok na zájazdy pre dôchodcov na základe 
písomnej prihlášky na konkrétny zájazd, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 9 tohto 
nariadenia. 
2) Spolu s prihláškou na zájazd pre dôchodcov podľa predchádzajúceho odseku je 
žiadateľ povinný predložiť miestnemu úradu všetky dokumenty preukazujúce 
oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia príspevku na zájazdy pre dôchodcov, najmä:  

a) posledné rozhodnutie Sociálnej poisťovne o aktuálnej výške starobného alebo 
predčasného starobného dôchodku,  
b) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených 
v prihláške, ktoré žiadateľ môže predložiť alebo mestská časť prostredníctvom 
svojho povereného zamestnanca dôvodne požadovať. 

3) Na poskytnutie príspevku na zájazdy pre dôchodcov nie je právny nárok.  
 

 



§ 37 
1) Výška príspevku na zájazdy pre dôchodcov pre príslušný rozpočtový rok bude určená 
rozhodnutím starostu mestskej časti v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti 
a príslušnou rozpočtovou položkou. 
2) Finančný príspevok sa oprávnenej osobe nevypláca, ale je priamo použitý na úhradu 
čiastočných nákladov spojených s účasťou oprávnenej osoby na konkrétnom zájazde. 
Výška účastníckeho poplatku, ktorú je oprávnená osoba za účelom účasti na konkrétnom 
zájazde povinná doplatiť, bude stanovená na základe rozhodnutia starostu mestskej 
časti.  
 

§ 38 
1) Na konanie o poskytnutí príspevku na zájazdy pre dôchodcov sa primerane vzťahuje 
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.  
 

 
Článok 11 

Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

§ 39 
1) Všetky príspevky podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia majú charakter 
nenávratnej finančnej pomoci, na ktorú oprávnená osoba nemá právny nárok. Týmto 
nariadením však nie je dotknutá povinnosť mestskej časti stanovená osobitným 
predpisomxix. 
2) Hodnotenie splnenia konkrétnych podmienok na poskytnutie príspevku, resp. dávky 
podľa tohto nariadenia je v každom jednotlivom prípade, so zohľadnením ďalších 
relevantných okolností, vo výlučnej právomoci mestskej časti. 
3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa je mestská časť oprávnená konať podľa 
článku 2 až 10 tohto nariadenia aj z vlastného podnetu bez predchádzajúcej písomnej 
žiadosti obyvateľa mestskej časti. Posúdenie dôvodov hodných osobitného zreteľa a ich 
kritérií sú v každom jednotlivom prípade vo výlučnej právomoci mestskej časti.  
4) Podmienkou poskytnutia príspevkov, resp. dávky podľa tohto nariadenia je trvalý 
pobyt oprávnenej osoby na území mestskej časti. Trvalý pobyt na území mestskej časti 
sa preukazuje predovšetkým platným občianskym preukazom alebo iným relevantným 
dokladom potvrdzujúcim trvalý pobyt oprávnenej osoby na území mestskej časti.  
5) Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že mestská časť vyplatila finančné 
príspevky, resp. dávku podľa tohto nariadenia neoprávnene, je povinná vrátiť príspevok, 
resp. dávku alebo ich časť na základe rozhodnutia vydaného mestskou časťou.  
6) Kontrolu uplatňovania zákonnosti pri dodržiavaní tohto nariadenia a kontrolu 
vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti vykonáva hlavný 
kontrolór mestskej časti.  
 



7) Príspevok, resp. dávka podľa tohto nariadenia môže byť poskytnutý len takej 
oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. ktorá má 
dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava 
pravidelnými splátkami. 
8) Prednosta miestneho úradu, s ohľadom na ustanovenie § 13 ods. 2, § 15 ods. 2 a § 
35 ods. 2 tohto nariadenia, každoročne po zverejnení opatrenia Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje pevná suma 
zvýšenia dôchodkovej dávky na príslušný kalendárny rok, v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky vyhlási úplné znenie tohto všeobecne záväzného nariadenia, ktoré stanoví 
nové príjmové pásma starobných a predčasných dôchodkov uvedených v § 13 ods. 2, § 
15 ods. 2 a § 35 ods. 2 tohto nariadenia pre príslušný kalendárny rok.  
9) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie 
mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 9/2011 zo dňa 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 zabezpečenie spoločného stravovania nepracujúcich dôchodcov a o iných 
finančných príspevkoch v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 29/2013 zo dňa 25. 
júna 2013. 
10) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. 5.2014  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    Dušan Pekár, v. r.  
                                                                                 starosta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
                                                 
i Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnené niektorých zákonov  

ii Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnené niektorých zákonov  

iii § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnené niektorých zákonov  

iv § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnené niektorých zákonov  

v Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnené niektorých zákonov 
 
vi Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnené niektorých zákonov 

vii § 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) 

viii  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  
ix § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

x Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení platných predpisov.  

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

xii § 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

xiii Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení 

xiv Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení 

xv Zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení 

xvi § 9 a 254 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 



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

xviii § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov  

xix § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

 
 
 

Prílohy: 

Vzor formulárov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


