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Všeobecne záväzné nariadenie  

mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
 

 

číslo    3/2023 

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 preukáza-

teľne 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.“. 
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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 od-

seku 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 roz-

hodnutia riaditeľom školy o prijatí dieťaťa na povinnú školskú dochádzku až do konca ka-

lendárneho roka.“. 

 

 

Čl. II 

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.03.2023.  

 

      

 

   

   

         Dana Čahojová, v. r. 

      starostka 

 

 

 

 


