Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
č. 9/2019
zo dňa 24. septembra 2019
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Podunajské

Biskupice (ďalej len „miestne

zastupiteľstvo“) podľa § 3 ods. 2, písm. g) a § 15 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa § 17, §18 ods. 4 a § 27 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov sa uznieslo na týchto zásadách:
§1
Účel nariadenia
(1) Účelom týchto zásad je upraviť podmienky a stanoviť pravidlá poskytovania jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a poskytovania peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom s trvalým
pobytom v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice na preklenutie nepriaznivej sociálnej
situácie a pri zabezpečovaní základných životných podmienok.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy
životného minima ustanovené osobitným predpisom1 a členovia domácnosti (spoločne posudzované
osoby)2 si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku
a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
(2) Jednorazová dávka v

hmotnej núdzi je poskytovaná na čiastočnú úhradu nepredpokladaných

výdavkov členov domácnosti (spoločne posudzovaných osôb), ktorým je poskytovaná pomoc
v hmotnej núdzi najmä na:
1
2

§ 2 Zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
§ 3 Zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zmien doplnkov

a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) nevyhnutného vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča,
vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu),
c) mimoriadnych liečebných nákladov
d) alebo školských potrieb3.
(3) Náhla núdza je pre účel tohto nariadenia náhly stav nedostatku, spôsobený mimoriadnymi
udalosťami, najmä
a) podstatným poklesom príjmu spôsobeným nepriaznivým zdravotným stavom členov domácnosti
(spoločne posudzovaných osôb)
b) náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia nákladov na
zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečenie nevyhnutnej starostlivosti
o člena domácnosti,
c) nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, najmä narodenie alebo úmrtie člena rodiny,
d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním spoločne posudzované
osoby v náhlej núdzi ocitli, napr. je obeťou domáceho násilia.
§3
Oprávnená osoba na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
(1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len
a) obyvateľovi, ktorý má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice minimálne
3 roky pred podaním žiadosti a súčasne sa
b) nachádza v hmotnej núdzi, poberá štátnu sociálnu dávku pomoc v hmotnej núdzi a príspevky podľa
osobitného predpisu4.
§4
Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
(1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme.
(2) Výška poskytovanej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre oprávnené osoby je stanovená
nasledovne:
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§ 17 Zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zmien doplnkov
Zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) jednotlivcovi možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi maximálne do sumy 50 eur,
b) bezdetným párom bez rodičovskej povinnosti maximálne do sumy 80 eur,
c) rodinám s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
maximálne do sumy 120 eur,
d) rodinám so 4 a viac nezaopatrenými deťmi možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
maximálne do sumy 150 eur.
(3) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno tej istej oprávnenej osobe, domácnosti, poskytnúť len
jedenkrát v priebehu kalendárneho roka.
(4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice možno oprávnenej osobe podľa §
3 poskytnúť peňažnú pomoc celkovo za kalendárny rok najviac do výšky 2-násobku životného
minima5.
§5
Oprávnená osoba na peňažnú a vecnú pomoc v čase náhlej núdze
Oprávnenou osobou na poskytnutie peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze je obyvateľ v náhlej
núdzi, ktorý má trvalý pobyt na území mestskej časti minimálne 3 roky pred podaním žiadosti.
§6
Výška peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej núdze
(1) Oprávnenej osobe nachádzajúcej sa v náhlej núdzi je možné poskytnúť peňažnú alebo vecnú formu
pomoci.
(2) Výška peňažnej alebo vecnej pomoci v čase náhlej núdze je určená nasledovne:
a) jednotlivcovi je možné poskytnúť peňažnú alebo vecnú pomoc v čase náhlej núdze maximálne
do sumy 100 eur,
b) osamelému rodičovi s nezaopatrenými deťmi, alebo rodinám s nezaopatrenými deťmi je možné
poskytnúť peňažný príspevok v čase náhlej núdze maximálne do sumy 150 eur.
(3) Peňažnú alebo vecnú pomoc v čase náhlej núdze je možné poskytnúť tej istej oprávnenej osobe
v príslušnom kalendárnom roku len raz.
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Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice možno oprávnenej osobe podľa ods. 1
tohto článku poskytnúť peňažnú pomoc celkovo za kalendárny rok najviac do výšky 2- násobku
životného minima5
§7
Konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a o poskytnutí peňažnej alebo vecnej pomoci v čase náhlej núdze
(1) Konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o peňažnej alebo vecnej pomoci v čase
náhlej núdze sa začína na základe podania vyplneného tlačiva Žiadosť o poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi alebo Žiadosť o poskytnutie peňažnej alebo vecnej pomoci v čase náhlej
núdze, ktoré je zverejnené na webovej stránke mestskej časti www.biskupice.sk alebo je k dispozícii
na oddelení sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky miestneho úradu.
(2) Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti všetky doklady preukazujúce oprávnenosť
a opodstatnenosť poskytnutia pomoci tak, ako je uvedené v poučení Žiadosti o poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a v Žiadosti o poskytnutie peňažnej alebo vecnej pomoci v čase
náhlej núdze.
(3) Mestská časť pri preverovaní oprávnenosti a opodstatnenosti poskytnutia pomoci môže zisťovať, či sa
oprávnená osoba v predchádzajúcich 12 mesiacoch pred podaním žiadosti o poskytnutie peňažnej
pomoci nedopustila porušenia všeobecne záväzných nariadení mestskej časti Bratislava-Podunajské
Biskupice a či nemá ku dňu podania žiadosti žiadne záväzky voči mestskej časti. V prípade porušenia
všeobecne záväzných nariadení alebo nesplatených záväzkov voči mestskej časti sa jednorazová
dávka ani peňažná pomoc v čase náhlej núdze neposkytuje.
(4) O výške poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a peňažnej a vecnej pomoci v čase náhlej
núdze rozhoduje starosta na návrh oddelenia sociálnych vecí, zdravotníctva a bytovej politiky.
(5) Mestská časť rozhodne o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a peňažnej pomoci v čase
náhlej núdze za príslušný kalendárny rok len na základe žiadostí podaných do 5. decembra toho roka.
O žiadostiach podaných v termíne od 6. decembra do 31. decembra, mestská časť rozhodne v januári
nasledujúceho kalendárneho roka.

§8
Spoločné ustanovenia
(1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a peňažná a vecná pomoc v čase náhlej núdze sa poskytujú
s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených v danom rozpočtovom roku miestnym
zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o poskytovaní peňažnej a vecnej pomoci
obyvateľom mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice v čase núdze a pri zabezpečovaní
stravovania dôchodcov zo dňa 14.4.2015.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15. októbra 2019.

Mgr. Zoltán Pék
starosta mestskej časti

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na webovej stránke a na úradnej tabuli mestskej časti
v čase od 9. 9. 2019 do 9. 10. 2019.
Schválené uznesením miestneho zastupiteľstva č. 114/2018-2022 zo dňa 24. septembra 2019

