
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

----------------------------------------------------------------- 

  

 

                                                    
 

Dodatok č. 1 
 

Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej 

časti Bratislava-Nové Mesto 
schválený 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30 
 

 

 Čl. IV 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

bod 2)  

 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: 

 a) jednotlivec      do 200,- EUR 
 b) rodiny s deťmi     do 300,- EUR 

 

 

  Čl. V 

Jednorazová finančná výpomoc 

 

bod 2)  

 

Výška jednorazovej finančnej výpomoci: 

 a) jednotlivec      do 200,- EUR 
 b) poberateľ dôchodku s manželkou   do 250,- EUR 

 c) rodina s deťmi     do 300,- EUR 

 
 

 

  Čl. VI  

Príspevok pri narodení dieťaťa  
 

bod 2)  

2) Oprávnenej osobe podľa Čl. VI, bodu 1) písmená a), b) a c), môže mestská časť poskytnúť 
príspevok pri narodení dieťaťa: 

 

- vo výške 100,- € :  



- podľa bodu 4) na  základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú: 
písmeno a) rodný list dieťaťa, občiansky preukaz matky  

písmeno b) a c) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa, právoplatné rozhodnutie súdu, alebo 

príslušného orgánu  
 

- vo výške 200,- € : 

- podľa bodu 4a) na základe písomnej žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej 

opodstatnenosť, ktorými sú :  
písmeno a) rodný list dieťaťa, občiansky preukaz matky a príjem rodiny,   

písmeno b) a c) rodný list dieťaťa a občiansky preukaz žiadateľa, právoplatné rozhodnutie súdu, alebo 

príslušného orgánu a príjem rodiny.  

 

bod 4)  

bod 4a): 
4) Výška príspevku je 100,- €.  

4a) Výška príspevku je 200,- € pre rodiny, ktorých preukázaný mesačný príjem po zdanení 

neprevyšuje sumu 822,- € na dospelú osobu. Príspevok sa vypláca na bankový účet žiadateľa podľa 

Čl. VI ods. 1), ktorý žiadateľ uviedol v žiadosti o príspevok. Za správnosť údajov o bankovom účte, 
na ktorý sa má príspevok vyplatiť, zodpovedá žiadateľ.  

      

  

 Čl. VII 

Príspevok pre dvojičky, trojičky a viac súčasne narodených detí do 18 rokov veku. 

 

bod 2)  
2) Oprávnenej osobe podľa Čl. VII, bodu 1) písm. a), b) a c) môže mestská časť poskytnúť    2-krát 

ročne finančný príspevok vo výške 100,- € na jedno dieťa, do veku 18 rokov, na úhradu zvýšených 

výdavkov na ošatenie, pri nástupe detí do školy alebo iné zdôvodnené výdavky na základe písomnej 
žiadosti a overenia dokladov preukazujúcich jej opodstatnenosť, ktorými sú rodné listy detí 

a občiansky preukaz oprávnenej osoby.  

 

 

 Čl. VIII 

Letná detská rekreácia 

 

bod 2)  

2) Oprávnenej osobe môže mestská časť poskytnúť finančný príspevok na pobyt dieťaťa alebo detí na 

letnej detskej rekreácii počas letných prázdnin vo výške 200 €. Oprávnená osoba predloží písomnú 
žiadosť s dokladmi preukazujúcimi opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku, ako 

rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava o poskytovaní dávky v hmotnej núdzi 

a príspevkov alebo skutočnosti preukazujúce stav náhlej núdze. 

 

 

  Čl. IX 

Vianočný príspevok  
 

bod 1) 

Oprávnenou osobou na poskytnutie vianočného príspevku je : 
 a) rodina s deťmi v hmotnej alebo náhlej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) a b) týchto 

     zásad. Výška príspevku je 200 €, 

  b) fyzická osoba s trvalým pobytom v Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, 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 neskorších predpisov. Výška príspevku je 200 €, 



c) fyzická osoba, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

     minimálne jeden rok, ktorá je v hmotnej núdzi podľa Čl. 2 ods. 1 písm. a) 
     týchto Zásad a poberá dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke z Úradu práce,  

     sociálnych vecí a rodiny Bratislava. Výška príspevku je 100 €, 

d) osamelá fyzická osoba podľa Čl. 2 bod 7, ktorá má trvalé bydlisko v mestskej časti  
    Bratislava-Nové Mesto, poberajúca dávku z dôchodkového poistenia, ktorá je jej 

    jediným zdrojom príjmu do výšky 2 násobku sumy životného minima2). 

   Výška príspevku je 80 €. 

 

Čl. X 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
Dopĺňa sa bod  5) 

 

5) Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Nové Mesto bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové 

Mesto dňa 7. 12. 2021 uznesením č. 32/30 a nadobúda účinnosť Čl. VI od 8. 12. 2021 a úplné znenie 

dňom 2. 1. 2022. 

 
 

 

 
 

Bratislava 7.12.2021 

 

 
        Mgr. Rudolf Kusý  

                 starosta  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


