
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
----------------------------------------------------------------- 

 
 

starosta 
mestskej časti Bratislava-Nové Město 

v y h l a s u j e 
 

ÚPLNÉ ZNENIE 
 

  ZÁSAD 
poskytovania finančných výpomocí obyvateľom 

mestskej časti  Bratislava - Nové Mesto 
schválených 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 uznesením č. 2/16, 
v znení 

Úpravy textu bodu IV. schválenej Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20  a Dodatku č. 1, schváleného dňa 14. 2. 2012 uznesením Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/19. 
 
Podľa ustanovení zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších 
predpisov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poskytuje 
starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto aj v súlade s čl. 20/, 32/ Štatútu hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou od 1. 9. 2008 jednorazové finančné výpomoci 
obyvateľom mestskej časti, ktorí sú v nej prihlásení na trvalý pobyt. 
 

I. 
 
Pri posudzovaní možnosti poskytnutia jednorazovej  finančnej výpomoci sa v kauzálnej súvislosti 
zohľadňujú náklady na stravovanie, ďalej náklady na domácnosť a starostlivosť o zdravotný stav 
obyvateľa a spoločne posudzovaných osôb v zmysle § 115, § 116 Občianskeho zákona. Z hľadiska 
prehľadnosti sa v týchto zásadách pre starších uvádzajú peňažné hodnoty aj v slovenských korunách. 
 
Náklady na stravovanie : 
 
Pre zistenie mesačných nákladov na stravovanie sa vychádza z výšky stravnej jednotky v zariadeniach 
sociálnych služieb pre deti a dospelých, určenej v § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva práce sociálnych 
vecí a rodiny SR č. 390/2005 Z. z. v platnom znení, kde táto suma po zaokrúhlení mesačne 
predstavuje :              
a/ 65 €   pre dieťa do 3 rokov veku    
b/ 70 €   pre dieťa od 3 – 6 rokov veku   
c/ 75 €   pre dieťa od 6 – 10 rokov veku  
d/ 80 €   pre dieťa od 10 – 15 rokov veku   
e/ 85 €   pre dieťa od 15 rokov veku            
f/  85 €  pre jednu plnoletú osobu              
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Náklady na domácnosť zohľadňujú : 
 
/1/ Pri primeranom bývaní (pre 1 osobu garsónový, 1 a 1,5 izbový byt I. kategórie) sa započítajú 
skutočné náklady na domácnosť a to náklady spojené s nájmom a za služby spojené s bývaním, výška 
úhrady za elektrickú energiu, plyn, poplatok za základný súbor SKT a u osamelých dôchodcov 
základný poplatok za  telefón a za zriadenie internetu. 
 
/2/ Pri nadštandardnom bývaní sa započíta : 
 
a/ 100 €   pre jednu osobu     
b/ 150 €   pre dve osoby       
 
Pri posudzovaní zdravotného stavu obyvateľa sa náklady na stravovanie zvýšia :  o 30 €   
pri lekársky potvrdenej diabetickej, bielkovinovej a inej výživnej diéte. 
 
Takto stanovená nevyhnutná životná potreba obyvateľa a spoločne posudzovaných osôb sa porovná  s 
jeho príjmom a príjmom spoločne posudzovaných osôb, pričom sa odpočíta príspevok na bývanie    a 
diétne stravovanie, poskytované Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava III, detašované 
pracovisko Junácka ul. č. 1 a individuálne sa kauzálne zhodnotí celková finančná a sociálna situácia 
žiadateľa. 
 
Výška jednorazovej finančnej výpomoci : 
 
/1/ Dôchodcovia a zdravotne postihnutí obyvatelia : 
     Príjem nad stanovenou hranicou  
     na jedného člena domácnosti 
    Jednotlivec        manželská dvojica 
do 40,00 €   do 150,00 €      do 180,00 €  
od 40,00 € - 50,00 €  do 120,00 €       do 140,00 €    
od 50,00 € - 60,00 €  do 100,00 €   do 110,00 €  
nad 60 €   z a m i e t n u ť 
 
/2/ Rodiny s deťmi : 
     Príjem nad stanovenou hranicou  
     na jedného člena domácnosti  
    1 dieťaťom         s 2 deťmi     s 3 a viac deťmi 
do 40,00 €        do 170,00 €            do 200,00 €               do 270,00 € 
od 40,00 € - 60,00 €       do 110,00 €          do 150,00 €    do 190,00 €  
nad 60,00 €    z a m i e t n u ť 
       
/3/ Nezamestnaní obyvatelia : 
 
     Podľa individuálneho posúdenia   
     od 20,00 €    do  100,00 € 
     a to len v preukázanom naliehavom prípade. 
 
Jednorazové finančné výpomoci podľa týchto zásad sa poskytujú obyvateľom na preklenutie finančnej 
tiesne a na ostatné mimoriadne výdavky, ktoré nie sú schopní pokryť z vlastného príjmu, 
predovšetkým na   ošatenie,   drobné opravy v domácnosti,  vybavenie detí pred nástupom do školy, 
úhradu školy v prírode, letného detského tábora a v podobných prípadoch. Z mimoriadne – zreteľa 
hodných dôvodov je možné výšku jednorazovej finančnej výpomoci zvýšiť až do sumy 350 €  po 
prerokovaní v bytovej a sociálnej komisii a tiež vo finančnej komisii Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto v týchto prípadoch : 
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a) požiar v byte alebo v rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľa 
b) naliehavý a finančne náročný lekársky operačný zákrok 
c) nevyhnutný liečebný a lekármi doporučený rekondičný pobyt 
d) naliehavý odchod do zahraničia v prípade úmrtia blízkej osoby 
 
 

II. 
 
Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto môže poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc      
vo výške 35,00 €  matke, ktorej dieťa nastupuje do prvej triedy obecnej základnej školy v rámci 
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, a to na zakúpenie školských potrieb a školskej aktovky za 
predpokladu, že o túto finančnú  výpomoc štandardne požiada na začiatku školského roku. 
 
 

III. 
 
Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto môže na základe získaných a preverených podnetov  
v priebehu roku poskytnúť 2-krát finančnú výpomoc rodinám, v ktorých sa matke súčasne narodili dve 
a viac detí, a to na úhradu zvýšených výdavkov napr. na ošatenie, ďalej pri nástupe týchto detí do 
školy alebo na iné zdôvodnené výdavky,  vo výške 35,00 €   na jedno dieťa.  
 
 

IV. 
 
a/ Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto poskytne od 16. 6. 2011 pri narodení dieťaťa 
obyvateľke mestskej časti Bratislava – Nové Mesto jednorazovú finančnú výpomoc v peňažnej forme 
vo výške 200,00 € z rozpočtových zdrojov samosprávy mestskej časti.  
 
b/ Pri narodení prvého dieťaťa v bežnom roku na území mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, 
predstaviteľ jej samosprávnych orgánov priamo v pôrodnici odovzdá matke dieťaťa (občianke 
Slovenskej republiky)  finančný dar v hodnote 200,00 € .      
 
 

V. 
 
Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto môže poskytnúť : 
a/ jednorazovú finančnú výpomoc k vianočným sviatkom skupine obyvateľov, poberajúcich dávku v 
hmotnej núdzi a obyvateľom,  ktorým  boli  zverené deti do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť 
rodičov, a to z evidencie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava III, detašované pracovisko 
Junácka ul.1,  
 
b/ jednorazovú finančnú výpomoc k vianočným sviatkom obyvateľom s nižším príjmom z evidencie 
Miestneho úradu Bratislava - Nové Mesto a osamelým obyvateľom. dôchodcom s nízkym 
dôchodkom, ktorí o to požiadajú na základe výzvy uverejnenej v Hlase Nového Mesta. 
Výška uvedených finančných výpomocí bude určená v rozsahu od 30,00 €  do 100,00 €  podľa 
finančných prostriedkov určených na tento účel.  
 

VI. 
 
Počas letných prázdnin môže Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto ako výkonný orgán Miestneho 
zastupiteľstva p. starostu Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto pripraviť detskú rekreáciu pre deti 
zo sociálne slabších rodín s výškou úhrady podľa stavu finančných prostriedkov schválených v rámci  
rozpočtu na sociálne účely. 
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VII. 

 
Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto zo sponzorského finančného daru právnickej alebo 
fyzickej osoby, môže svojim rozhodnutím realizovať jednorazový finančný príspevok so zmluvne 
dohodnutou požiadavkou darcu. 
 

VIII. 
 
/1/ Dňom 1. 4. 2011 sa zrušujú Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto dňa 16. 12. 2008 uznesením č. 14/14.  
 
/2/ Zásady poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 
boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 17. 3. 2011 
uznesením číslo 2/16 s účinnosťou od 1. 4. 2011. 
 
/3/ Úprava textu bodu IV. bola schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto dňa 16. 6. 2011 uznesením č. 5/20 a účinnosť nadobudla dňom schválenia.  
 
/4/ Dodatok č. 1 Zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava – 
Nové Mesto bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto dňa 14. 
2. 2012 uznesením č. 9/19. s účinnosťou od 1. 3. 2012. 
 
 
 
 
            Mgr. Rudolf K u s ý 
                                                                  starosta 
 
 
 
Bratislava 15. 2. 2012 
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