Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves
číslo 7/2020
zo dňa 15. decembra 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 pri určovaní
podmienok poskytovania nenávratných finančných príspevkov uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa určujú podmienky
poskytovania nenávratných finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „obyvateľ“) v čase hmotnej núdze, v čase náhlej
núdze a iných nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu mestskej časti
Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „mestská časť“). Právne vzťahy pri posudzovaní
hmotnej núdze obyvateľa, poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi ustanovuje osobitný predpis1.

§2
Účel poskytnutia príspevkov
Príspevky v zmysle tohto nariadenia možno poskytnúť oprávnenej osobe (podľa § 3,
ods. 3 a podľa § 7, ods. 3 tohto nariadenia, podľa § 10 ods.2 tohto VZN),
v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti najmä na:
a) zabezpečenie základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi,
b) zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze,
c) úhradu mimoriadnych liečebných nákladov,
d) úhradu výdavkov súvisiacich s nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa,
najmä s narodením 2 a viac detí alebo úmrtím člena rodiny,
e) pomoc pri vybavení osobných dokladov do výšky správneho poplatku,
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zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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f) pri dožití sa životného jubilea – 90, 95, 100 a viac rokov,
g) pri zverení maloletého dieťaťa do náhradnej starostlivosti formou zverenia do
osobnej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti.
h) úhradu mimoriadnych výdavkov na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené
dieťa,
i) úhradu časti nákladov spojených s prepravou do alebo zo zdravotníckeho
zariadenia a úhradu časti nákladov spojených s prepravnou službou osobe, ktorá je
odkázaná na individuálnu prepravu.
§3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného
minima ustanovené osobitným predpisom2 a členovia domácnosti si nevedia alebo
nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku
a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem3. Za členov domácnosti
sa na účely tohto nariadenia považujú fyzické osoby podľa osobitného predpisu4 .
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej
alebo kombinovanej5. Pokiaľ to povaha veci vyžaduje, uplatňuje sa prednostne
výpomoc formou vecného plnenia.
3. Osobami oprávnenými na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sú osoby

podľa osobitného predpisu6, ktoré majú trvalý pobyt na území mestskej časti aspoň 3
roky 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 3 roky, ak o tom
rozhodne starosta mestskej časti z dôvodu prípadu hodného osobitného zreteľa, pričom
výška jednorazovej finančnej výpomoci môže byť v tomto prípade poskytnutá najviac
do výšky uvedenej v ust. § 5 odsek 1 tohto nariadenia; ust. § 5 ods. 2 tohto nariadenia
sa na tento prípad nepoužije.
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§ 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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§ 2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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§ 3 zákona č. 417/2013 Z .z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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§ 18 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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§ 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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§ 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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§ 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
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§4
1. V súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti, ktorým bol schválený
rozpočet pre príslušný rozpočtový rok, môže mestská časť osobe oprávnenej podľa § 3
ods. 3 tohto nariadenia priznať jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na základe
písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia. Žiadosť
podľa tohto odseku je potrebné doručiť referátu sociálnemu, zdravotnému a pre
seniorov, oddelenia sociálnych vecí Miestneho úradu mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves (ďalej len „miestny úrad“) najneskôr do 5. decembra príslušného
kalendárneho roka. V prípade, že tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, tak
najbližší pracovný deň.
2. Spolu so žiadosťou o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa

predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky
potvrdenia a doklady preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, uvedené vo vzore písomnej žiadosti.
3. Ak žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je úplná alebo ak k
žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku,
miestny úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží
požadované doklady a potvrdenia, žiadosť o túto dávku bude zamietnutá, pričom
žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
4. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a tej istej
oprávnenej osobe je možné ju poskytnúť v rámci jedného kalendárneho roka len raz.
§5
1. 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 jedného násobku životného minima na jednu plnoletú osobu,
b) rodinám s nezaopatrenými deťmi9 , ktoré sú podľa osobitného predpisu10
posudzované ako rodiny v hmotnej núdzi, je mestská časť oprávnená
poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky maximálne jedného
násobku životného minima pre všetky spoločne posudzované osoby.
2. V prípade súbehu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa §2 tohto nariadenia
a jednorazovej dávky v čase náhlej núdze podľa §3 tohto nariadenia je mestská časť
oprávnená poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov, a to v súlade s
rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou.
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§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom
poistení v znení neskorších predpisov
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zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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3. Podmienkou na priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je uplatnenie všetkých
zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne posudzovaných,
ktoré im garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku príjmu oprávnenej osoby a osôb s
ňou spoločne posudzovaných.
4. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca bezhotovostným prevodom na účet
oprávnenej osoby uvedený v písomnej žiadosti podľa § 4 ods. 1 tohto nariadenia alebo
poštovou poukážkou na adresu žiadateľa alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho
úradu, pričom žiadateľ v podanej písomnej žiadosti vyznačí spôsob, akým žiada
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vyplatiť.
5. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa
doručenia výzvy na jej prevzatie. Pri doručení výzvy v kalendárnom mesiaci
november alebo december je možné si túto dávku vyzdvihnúť najneskôr do 20.
decembra príslušného kalendárneho roka v pokladni miestneho úradu v prípade, že
žiadateľ požiadal o takýto spôsob výplaty. Inak miestny úrad zašle jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi žiadateľovi na bankový účet uvedený v písomnej žiadosti podľa § 4
ods. 1 tohto nariadenia alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto písomnej
žiadosti.
6. Mestská časť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi oprávnenej osobe nevyplatí
v prípade uplynutia lehôt stanovených v predchádzajúcom odseku, pričom oprávnená
osoba zároveň stráca možnosť opakovane požiadať o jej priznanie v danom
kalendárnom roku.
§6
Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa primerane vzťahuje
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov za podmienok upravených osobitným právnym predpisom11.
§7
Jednorazová dávka v čase náhlej núdze
1. Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je náhly stav nedostatku spôsobený
mimoriadnymi udalosťami, najmä:
a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa, alebo s ním spoločne
posudzovaných osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu týchto osôb,
b) náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia
nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb, na bývanie a na
zabezpečenie potrebnej starostlivosti o člena rodiny,
c) nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa, a to najmä narodením 2 a
viac detí, alebo úmrtím člena rodiny,
d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním
spoločne posudzované osoby v náhlej núdzi ocitli.
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§ 22 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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2. Podľa tohto článku sa posudzuje aj poskytnutie finančnej pomoci mestskou časťou pri
obstaraní osobných dokladov do výšky správneho poplatku za vydanie občianskeho
preukazu.
3. Osobou oprávnenou na poskytnutie jednorazovej dávky mestskou časťou Karlova Ves
v čase náhlej núdze je:
a) obyvateľ v náhlej núdzi podľa odseku 1 tohto ustanovenia, ktorý má trvalý pobyt
v mestskej časti najmenej 2 roky ku dňu podania žiadosti 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 najmenej 2 roky ku dňu podania žiadosti 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 najmenej 2 roky ku dňu podania žiadosti 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 najmenej 2
roky ku dňu podania žiadosti a preukázateľne sa zdržiavajú na území mestskej
časti,
e) rodič 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 najmenej 2 roky ku dňu podania žiadosti
a preukázateľne sa zdržiava na území mestskej časti.
§8
1. Spolu so žiadosťou o priznanie jednorazovej dávky v čase náhlej núdze podľa
predchádzajúceho odseku je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky
potvrdenia a doklady preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia
jednorazovej dávky v čase náhlej núdze, uvedené vo vzore písomnej žiadosti.
2. Ak žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v čase náhlej núdze nie je úplná alebo ak
k žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa predchádzajúceho odseku,
miestny úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku
v čase náhlej núdze do 14 dní od vyzvania nedoplní svoju žiadosť, alebo nepredloží
požadované doklady a potvrdenia, žiadosť o túto dávku bude zamietnutá pričom
žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom istom kalendárnom roku o
poskytnutie jednorazovej dávky v čase náhlej núdze
3. Na poskytnutie jednorazovej dávky v čase náhlej núdze nie je právny nárok a tej istej
oprávnenej osobe ju možno poskytnúť v rámci jedného kalendárneho roka len raz.
§9
1. Výška poskytovanej dávky v čase náhlej núdze je určená nasledovne:
a) oprávnenej osobe v zmysle § 7 ods. 3 písm. a) tohto nariadenia možno poskytnúť
dávku v čase náhlej núdze do výšky jedného násobku životného minima na jednu
plnoletú osobu,
5

b) oprávnenej osobe v zmysle § 7 ods. 3 písm. b) tohto nariadenia možno poskytnúť
dávku v čase náhlej núdze do výšky jedného násobku životného minima na jednu
plnoletú osobu,
c) oprávnenej osobe v zmysle § 7 ods. 3 písm. c) tohto nariadenia možno poskytnúť
dávku v čase náhlej núdze do výšky jedného násobku životného minima na jednu
plnoletú osobu,
d) oprávneným osobám v zmysle § 7 ods. 3 písm. d) tohto nariadenia možno
poskytnúť dávku v čase náhlej núdze do výšky jedného násobku životného
minima pre všetky spoločne posudzované osoby,
e) oprávneným osobám v zmysle § 7 ods. 3 písm. e) tohto nariadenia možno
poskytnúť dávku v čase náhlej núdze do výšky jedného násobku životného
minima pre všetky spoločne posudzované osoby.
2. Jednorazovú dávku v čase náhlej núdze je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi v
príslušnom v kalendárnom roku len raz.
3. V prípade súbehu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 2 tohto nariadenia
a jednorazovej dávky v čase náhlej núdze podľa § 3 tohto nariadenia je mestská časť
oprávnená poskytnúť iba jeden z uvedených finančných príspevkov, a to v súlade s
rozpočtom mestskej časti a príslušnou rozpočtovou položkou.
4. Podmienkou na priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze je uplatnenie
všetkých zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne
posudzovaných, ktoré im garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku príjmu oprávnenej
osoby a osôb s ňou spoločne posudzovaných.
5. Jednorazová dávka v čase náhlej núdze sa vypláca bezhotovostným prevodom na účet
oprávnenej osoby uvedený v písomnej žiadosti podľa § 8 ods. 1 tohto nariadenia,
alebo poštovou poukážkou, alebo v hotovosti cez pokladňu miestneho úradu, pričom
žiadateľ v podanej písomnej žiadosti vyznačí spôsob, akým žiada dávku v čase náhlej
núdze vyplatiť.
6. Jednorazovú dávku v čase náhlej núdze je možné si vyzdvihnúť do 30 dní odo dňa
doručenia výzvy na jej prevzatie. Pri doručení výzvy v kalendárnom mesiaci
november alebo december je však možné si tento príspevok vyzdvihnúť najneskôr do
20. decembra príslušného kalendárneho roka v pokladni miestneho úradu v prípade, že
žiadateľ požiadal o takýto spôsob výplaty. Inak miestny úrad zašle finančný príspevok
žiadateľovi na bankový účet uvedený v písomnej žiadosti podľa § 8 ods. 1 tohto
nariadenia alebo poštovou poukážkou na adresu uvedenú v tejto písomnej žiadosti.
7. Mestská časť jednorazovú dávku v čase náhlej núdze oprávnenej osobe nevyplatí
v prípade uplynutia lehôt stanovených v predchádzajúcom odseku, pričom oprávnená
osoba zároveň stráca možnosť opakovane požiadať o jej priznanie v danom
kalendárnom roku.
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§ 10
Finančný príspevok pri dožití životného jubilea
1. Finančný príspevok vo výške 100,- EUR sa poskytuje oprávneným osobám ako
jednorazový nenávratný finančný príspevok na základe ich žiadosti o poskytnutie
finančného príspevku pri dožití životného jubilea, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 3
tohto nariadenia.
2. Osobou oprávnenou na poskytnutie nenávratného finančného príspevku, je osoba,
ktorá sa v príslušnom kalendárnom roku dožila životného jubilea 90, 95, 100 a viac
rokov a má trvalý pobyt na území mestskej časti aspoň 3 roky ku dňu podania žiadosti
a preukázateľne sa zdržiava na území mestskej časti.
3. Finančný príspevok mestská časť zasiela na základe žiadosti oprávnenej osobe
poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet, alebo je možné si ho vyzdvihnúť
osobne do 30 dní od doručenia žiadosti, na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava –
Karlova Ves.
§ 11
Príspevok na dopravu
1. Mestská časť poskytuje finančný príspevok na dopravu oprávnenej osobe, pričom za
oprávnenú osobu sa rozumie obyvateľ mestskej časti, ktorý je poberateľom starobného
dôchodku, invalidného dôchodku alebo má rozhodnutie o odkázanosti na individuálnu
prepravu. Účelom poskytovania príspevku je znížiť finančné zaťaženie seniorov a
poberateľov invalidného dôchodku pri zabezpečovaní prepravy do alebo zo
zdravotníckeho zariadenia, a v prípade osôb odkázaných na individuálnu prepravu pri
zabezpečovaní prepravy aj na jej vzdelávacie alebo kultúrne aktivity.
2. Príspevok sa pre seniorov a poberateľov invalidného dôchodku poskytuje na prepravu
z miesta trvalého bydliska do alebo zo zdravotníckeho zariadenia za účelom
lekárskeho vyšetrenia, ošetrenia alebo rehabilitácie. Príspevok sa poskytuje na jednu
jazdu. Osobám odkázaným na individuálnu prepravu sa poskytuje príspevok na jednu
jazdu, do alebo zo zdravotníckeho zariadenia, kultúrne, spoločenské podujatie,
vzdelávacie aktivity alebo iné sociálne vyžitie.
3. Výška príspevku na jednu cestu je stanovená na 2,50 eur, pričom maximálna výška
čerpania v jednom štvrťroku je stanovená na 25,00 eur na osobu. V prípade osôb
odkázaných na individuálnu prepravu je výška príspevku stanovená na 5,00 eur za
jednu jazdu a výška čerpania v jednom štvrťroku je stanovená na 30,00 eur na osobu.
4. Žiadateľ o príspevok na dopravu predloží raz štvrťročne žiadosť o príspevok na
dopravu spolu s blokmi za dopravu a dokladmi preukazujúcimi návštevu u lekára,
v prípade osôb odkázaných na individuálnu prepravu, doklady o zaplatení prepravnej
služby, ktorá disponuje špeciálne upraveným vozidlom na tieto účely, za
predchádzajúce obdobie, vždy do konca nasledujúceho štvrťročného obdobia. Za
štvrťročné obdobie sa považuje:
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1.
2.
3.
4.

štvrťrok: 1. január - 31.marec,
štvrťrok: 1. apríl - 30. jún,
štvrťrok: 1. júl – 30. september,
štvrťrok: 1. október – 31. december.

5. Príspevok sa bude vyplácať do vyčerpania finančných prostriedkov viazaných na tento
účel, určených v rozpočte mestskej časti na príslušný kalendárny rok. Priznaný
finančný príspevok je splatný za predchádzajúci štvrťrok do 30 dní odo dňa
odovzdania kompletnej žiadosti.
6. Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok.

§ 12
Finančný príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
1. Mestská časť poskytuje oprávnenej osobe podľa odseku 2 tohto ustanovenia finančný
príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku (ďalej v tejto časti len
„príspevok“). Nástup dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je stanovený v osobitnom
predpise12.
2. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku je:
a) v prípade, že sa dieťa nachádza v spoločnej starostlivosti oboch rodičov, je
oprávnenou osobou jeden z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej časti,
ktoré nastupuje na povinnú školskú dochádzku,
b) rodič dieťaťa s trvalým pobytom v mestskej časti nastupujúceho na povinnú
školskú dochádzku, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na
základe rozhodnutia súdu,
c) osoba, ktorej bolo dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku zverené do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného
rozhodnutia súdu.
3. V prípade, ak súd zverí dieťa nastupujúce na povinnú školskú dochádzku do striedavej
osobnej starostlivosti obidvoch rodičov, finančný príspevok sa vyplatí tomu z rodičov,
ktorému sa vypláca prídavok a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného
predpisu13, ak sa rodičia písomne nedohodnú inak.
§ 13
Podmienky pre priznanie príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú
dochádzku
1. Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe vo výške 30 Eur.
2. Ak nastupujú na povinnú školskú dochádzku dve a viac detí, príspevok sa poskytne
pre každé dieťa zvlášť.

12

§ 19 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
13
§ 7 a § 7a zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
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3. Príspevok sa priznáva na základe rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do
základnej školy na plnenie povinnej školskej dochádzky a na základe vyplnenej
žiadosti o poskytnutie príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
4. Oprávnená osoba je povinná preukázať použitie príspevku v súlade s jeho účelom
a teda je povinná preukázať nákupy vecí potrebných pre nástup dieťaťa na povinnú
školskú dochádzku. Uvedené je splnené priložením kópií účtovných dokladov
k žiadosti, nie starších ako 6 mesiacov, minimálne vo výške požadovaného príspevku.
5. Žiadateľ je oprávnený požiadať o poskytnutie príspevku v období od 2. septembra do
konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa nastúpi na povinnú školskú dochádzku.
§ 14
Vyplácanie príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
1.

Príspevok sa bude vyplácať do vyčerpania finančných prostriedkov viazaných na tento
účel v súlade so schváleným rozpočtom mestskej časti na príslušný kalendárny rok.

2.

Príspevok sa vypláca bezhotovostným prevodom na účet oprávnenej osoby uvedenej
v písomnej žiadosti alebo v hotovosti v pokladni miestneho úradu. Ak má rodič iné
priezvisko ako dieťa, je potrebné predložiť rodný list dieťaťa.

3.

Priznaný finančný príspevok sa vyplatí oprávnenej osobe do 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia oznámenia o priznaní príspevku. V prípade neprevzatia príspevku podľa
§15 ods.3 zaniká oprávnenej osobe nárok na jeho vyplatenie.

4.

Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a na to isté dieťa môže byť
poskytnutý iba raz.
§ 15
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Všetky príspevky podľa tohto nariadenia majú charakter nenávratnej finančnej
pomoci, na ktorú oprávnená osoba nemá právny nárok. Týmto nariadením však nie je
dotknutá povinnosť mestskej časti stanovená osobitným predpisom14.
2. O poskytnutí príspevkov podľa tohto nariadenia rozhoduje starosta mestskej časti na
návrh vedúceho oddelenia sociálnych vecí.
3. Hodnotenie splnenia konkrétnych podmienok na poskytnutie príspevku, resp. dávky
podľa tohto nariadenia je v každom jednotlivom prípade, so zohľadnením ďalších
relevantných okolností, vo výlučnej právomoci mestskej časti.
4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa je mestská časť oprávnená konať podľa § 2
až § 6 tohto nariadenia aj z vlastného podnetu bez predchádzajúcej písomnej žiadosti
obyvateľa mestskej časti. Posúdenie dôvodov hodných osobitného zreteľa a ich
kritérií sú v každom jednotlivom prípade vo výlučnej právomoci mestskej časti.
14

§ 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
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5. Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že mestská časť vyplatila finančný
príspevok, resp. dávku podľa tohto nariadenia neoprávnene, je povinná vrátiť
príspevok, resp. dávku alebo ich časť.
6. Kontrolu uplatňovania zákonnosti pri dodržiavaní tohto nariadenia a kontrolu
vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mestskej časti vykonáva hlavný
kontrolór mestskej časti.
7. Príspevok, resp. dávka podľa tohto nariadenia môže byť poskytnutý len takej
oprávnenej osobe, ktorá nemá záväzky a dlhy voči mestskej časti, resp. ktorá má
dohodnutý splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava
pravidelnými splátkami.

§ 16
Zrušovacie ustanovenia
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2008 o poskytovaní dotácií, návratných
finančných výpomocí a jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu mestskej
časti Bratislava-Karlova Ves v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013
a v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2015.
§ 17
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadene nadobúda účinnosť 1.1.2021.

Dana Čahojová, v. r.
starostka
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