
Dôvodová správa 

 

Všeobecná časť 

Na základe odporúčaní z vypracovanej Analýzy poskytovania jednorazových dávok v hmotnej 
a náhlej núdzi na území hlavného mesta SR Bratislavy z februára 2022, ktorú spracovalo 
Oddelenie dátových a priestorových analýz hlavného mesta SR Bratislavy a zosúladenia 
aktuálne platného všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
7/2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“) a postupov v praxi, predkladáme 
návrh na úpravu niektorých jeho ustanovení. Jedná sa o jednorazové výpomoci v čase náhlej 
alebo hmotnej núdze a tiež o zosúladenie praxe pri poskytovaní príspevkov pre prvákov.  

Osobitná časť 

§ 3 ods. 3 

Podľa horeuvedenej analýzy by mal byť trvalý pobyt v danej mestskej časti postačujúcou 
podmienkou; požiadavka na jeho dĺžku by sa tým pádom zrušila. Zo spomínanej analýzy 
vyplynulo, že pri podmienke 3 ročnej lehoty trvalého pobytu v mestskej časti môže  byť 
zamedzený prístup k jednorazovej finančnej pomoci novým obyvateľom, s čím súhlasíme.  
Máme však za to, že podmienka trvania trvalého pobytu minimálne 1 roku by mala ostať 
zachovaná z dôvodu, že dávku je v zmysle tohto VZN možné vyplatiť jeden krát ročne a v 
rámci zmeny trvalých pobytov počas roka by neprichádzalo k duplicitnému vyplateniu v rámci 
Bratislavy aj z iných mestských častí. V prípade prisťahovania obyvateľa do mestskej časti 
Bratislava-Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“) odkázaného na pomoc by ostala zachovaná 
možná forma jednorazovej výpomoci jeden krát ročne.  

§ 5 ods. 1 

Výšku poskytovanej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi má v súčasnosti mestská časť 
stanovenú maximálne do výšky jedného násobku životného minima na jednu plnoletú osobu, 
avšak  podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) výška jednorazovej 
dávky nesmie presiahnuť trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 
osobu. Preto by sme na základe odporúčaní vyplývajúcich z Analýzy poskytovania 
jednorazových dávok v hmotnej a náhlej núdzi na území hlavného mesta SR Bratislavy a 
v zmysle zákona navrhovali upraviť maximálnu sumu poskytovania dávky na trojnásobok 
sumy životného minima.  

§ 7 ods. 3  

Obdobne, ako v navrhovanom § 3 ods. 3 VZN navrhujeme aj pri jednorazovej dávke v čase 
náhlej núdze upraviť podmienku trvania trvalého pobytu na minimálne 1 rok ku dňu podania 
žiadosti. 

§ 13 ods. 5 

Z praxe vyplynulo, že žiadatelia odovzdávajú svoje žiadosti už v mesiacoch júl a august, 
nakoľko už disponujú všetkými potrebnými dokladmi uvedenými v žiadosti a nákupy 



školských pomôcok realizujú v priebehu letných prázdnin. Preto navrhujeme upraviť aj toto 
ustanovenie nariadenia, ktoré upravuje termín predkladania žiadostí. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené navrhujeme v doteraz platnom a účinnom VZN zmeniť 
ustanovenia §3 ods. 3, § 5 ods. 1, § 7 ods. 3 a § 13 ods. 5 a to tak, ako je uvedené 
v predkladanom návrhu naradenia. 

 

Bratislava, január 2023 

 
 
 
Stanovisko komisie sociálnej a zdravotnej zo dňa 24.01.2023: 
 
K bodu 4: Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
..../2023, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2020 
zo dňa 15.12.2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves. 
 
Uznesenie k bodu 4: Členovia komisie odporúčajú vypustiť podmienku trvalého pobytu 1 rok v § 3 a v 
§ 7 z dôvodu sprístupnenia pomoci všetkým obyvateľom Karlovej Vsi, aj tým skôr prisťahovaným. Po 
úprave znenia odporúčajú členovia komisie predložiť návrh do miestneho zastupiteľstva. 
 
Hlasovanie k bodu 4: prít: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0 

 

Stanovisko komisie legislatívno-právnej  zo dňa 24.01.2023: 

K bodu č. 2: 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. .../2023, ktorým sa 
mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2020 zo dňa 15.12.2020 
o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves.  
 
Komisia legislatívno-právna materiál prerokovala a odporúča vypustiť v § 3 ods. 3 návrhu nariadenia 
časť ustanovenia: „aspoň 1 rok ku dňu podania žiadosti o poskytnutie jednorazovej  dávky v hmotnej 
núdzi a preukázateľne sa zdržiavajú na území mestskej časti podľa § 4 ods. 1 tohto nariadenia, a ktorým 
sú vyplácané dávky v hmotnej núdzi7 a príspevky8. 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 1 rok, ak o tom rozhodne starosta mestskej časti z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa.“ 
z dôvodu, že prevyšuje rámec zákonnej úpravy. 
Prít.: 4 Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 0 

 

 

 

 



 

Návrh 

Všeobecne záväzné nariadenie  
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 

 
číslo     /2023 

zo dňa 14.02.2023 
 

ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 
7/2020 zo dňa 15.12.2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. g), 
§ 3 ods. 4, § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, podľa ust. § 15 ods. 2 písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste 
Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o 
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), § 27 písm. a) 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 čl. 32 ods. 5 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, sa uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves č. 7/2020 zo dňa 
15.12.2020 o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves sa mení takto: 

1. V § 3 odsek 3 znie:  
„Osobami oprávnenými na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sú osoby 
podľa osobitného predpisu6 , ktoré majú trvalý pobyt na území mestskej časti a 
preukázateľne sa zdržiavajú na území mestskej časti podľa § 4 ods. 1 tohto nariadenia, a 
ktorým sú vyplácané dávky v hmotnej núdzi7 a príspevky8.  
 

2. V § 5 odsek 1 znie:  
„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 do výšky maximálne 
trojnásobku sumy životného minima na jednu plnoletú osobu, 

b) rodinám s nezaopatrenými deťmi, ktoré sú podľa osobitného predpisu  posudzované 
ako rodiny v hmotnej núdzi, je mestská časť oprávnená poskytnúť jednorazovú 
dávku v hmotnej núdzi do výšky maximálne trojnásobku sumy životného minima 
pre všetky spoločne posudzované osoby.“. 

 
 



 
3. V § 7 odsek 3 znie: 

„Osobami oprávnenými na poskytnutie jednorazovej dávky mestskou časťou v čase náhlej 
núdze sú  
 

a) obyvateľ v náhlej núdzi podľa odseku 1 tohto ustanovenia, ktorý má trvalý pobyt v 
mestskej časti a preukázateľne sa zdržiava na území mestskej časti, 

b) obyvateľ v náhlej núdzi podľa odseku 1 tohto ustanovenia, ktorý je poberateľom 
starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý má trvalý 
pobyt v mestskej časti a preukázateľne sa zdržiava na území mestskej časti, 

c) obyvateľ v náhlej núdzi podľa odseku 1 tohto ustanovenia, ktorý bol prepustený z 
výkonu väzby alebo z výkonu trestu odňatia slobody a má trvalý pobyt v mestskej 
časti a preukázateľne sa zdržiava na území mestskej časti,  

d) rodiny s nezaopatrenými deťmi posudzované ako rodiny v náhlej núdzi podľa 
odseku 1 tohto ustanovenia, ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti a 
preukázateľne sa zdržiava na území mestskej časti 

e) rodičia dieťaťa/vdova/vdovec/, slobodný, alebo rozvedený, ktorý je poberateľom 
rodičovského príspevku a je bez sociálnej podpory alebo v krízovom centre, ktorý 
má trvalý pobyt v mestskej časti a preukázateľne sa zdržiava na území mestskej 
časti.“. 

 
4. V § 13 odsek 5 znie: 

„Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v období od času vydania 
rozhodnutia riaditeľom školy o prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku až do konca 
kalendárneho roka.“. 

 

Čl. II 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.03.2023.  

 

          

         Dana Čahojová 
      starostka 

 


