
 
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-LAMAČ 
  

Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava - Lamač 
č. ........ 

zo dňa ............, 
o poskytovaní  jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom 

 
Miestne  zastupiteľstvo MČ Bratislava Lamač podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g. zákona SNR 
číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 15 ods. 2, písm. a) 
zákona SNR č.377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v platnom znení,  čl. 26 ods. 4 písm. 
a)  Štatútu hlavného mesta Bratislavy v znení dodatkov  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 
nariadení ( ďalej len „VZN“). 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto VZN  upravuje pôsobnosť mestskej časti BA Lamač, ktorá rozhoduje o : 
 

a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky sociálne odkázaným občanom ( ďalej len 
„jednorazová dávka občanom „ ) 

b) výške dávky občanom 
c) povinnosti občana vrátiť jednorázovú dávku občanom alebo jej časť, ak sa jednorazová 

dávka vyplatila  neprávom. 
 

§ 2 
Jednorazová dávka občanom 

 
1. Jednorazová dávka občanom sa priznáva na základe týchto kritérií: 
 

a) trvalé bydlisko občana 
b) príjem občana za posledných 12 mesiacov  – či dosahuje životné minimum podľa 

príslušného zákona 
c) osobný stav občana ( slobodný, rozvedený) – koľko má  vyživovacích povinností 

a preukázať právoplatné rozhodnutie súdu o výške výživného 
d) koľko osôb žije v spoločnej domácnosti a v akom príbuzenskom pomere – (manžel, 

manželka, deti, rodičia detí ) - ich príjem za posledných 12 mesiacov.   
e) všetky výdavky, ktoré má občan v súvislosti so zabezpečením základných životných 

podmienok. 
              ( nájomné, inkaso, elektrika, ošatenie, strava, lieky, doprava, špeciálne výdavky) 

f) majetkové pomery občana a jeho rodiny, ktorá s ním žije v spoločnej domácnosti 
/hnuteľný a nehnuteľný majetok 

g) doklad o zdravotnom stave alebo odporúčanie od  ošetrujúceho lekára ak ide o zdravotne 
postihnutého občana 
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h) ak ide o osobu nezamestnanú dôvod nezamestnanosti, zdokladovať evidenciu z úradu 
práce, ukončenie posledného pracovného pomeru, doterajšie pracovné pomery, ako dlho je 
nezamestnaný, spolupráca s úradom práce, preukázať hľadanie zamestnania 

 

 
 

2. Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi1 a poskytovanie jednorazovej dávky občanom  sa navzájom 
nevylučujú. 
                                           

§ 3 
Jednorazová dávka občanom 

 
1. Jednorazová dávka občanom sa poskytuje najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším občanom 
mestskej časti, ktorí sú sociálne odkázaný a fyzickým osobám, ktoré sa s sociálne odkázaným 
občanom spoločne posudzujú. 
 
2. Za poskytnutie  jednorazovej dávky občanom  sa považujú najmä: 
 
a) výdavky spojené s nákupom nevyhnutného ošatenia a obuvi 
b) výdavky spojené s nákupom školských potrieb pre nezaopatrené deti 
c) výdavky na cestovné 
d) výdavky spojené s úhradou poplatku a vybavením dieťaťa do školy v prírode,  lyžiarsky výcvik, 

plavecký výcvik,  na základe potvrdenia príslušného školského zariadenia 
e) výdavky spojené s kúpeľnou liečbou okrem cestovných výdavkov 
f) doplácanie za lieky, zdravotné pomôcky a zubné protézy 
g) výdavky spojené s nákupom hygienických pomôcok  pre bezvládnych   
h) výdavky spojené s doplatkami  za spotrebovanú el. energiu, plyn, vodu 
i) výdavky spojené s nákupom základného vybavenia domácností, vrátane 
     nákupu paliva 
k) výdavky spojené s vybavením osobných dokladov ( pri strate, odcudzení ). 
 

§ 4 
Výška jednorazovej dávky občanom 

 
1. O výške jednorazovej dávky občanom rozhoduje starosta mestskej časti BA Lamač 
s prihliadnutím na odporúčanie komisie pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové a taktiež  na 
objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie jednorazovej dávky občanom  
v rozpočte mestskej časti BA Lamač schválených miestnym zastupiteľstvom v príslušnom 
kalendárnom roku. 
 
2. Maximálna hranica poskytnutej jednorazovej dávky  je do 5.000,- Sk. 
 
3. Na poskytovanie jednorázovej dávky občanom nevzniká právny nárok. 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-      
1Z.č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení  
1Nar. vlády č. 486/2006 Z.z., ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi v platnom znení  
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§ 5 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva: 
 
a) Komisia pre veci sociálne, zdravotnícke a bytové  pri MZ mestskej časti BA Lamač 
b) Vedúci oddelenia OpaM miestneho úradu MČ BA Lamač 
c) Kontrolór  MČ BA Lamač 
 

 
§ 6 

Konanie 
 

Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky občanom sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom 
konaní2. O poskytnutí jednorazovej dávky občanom vydáva MČ BA – Lamač priznanie.  Zamietnutie 
oznámi MČ BA – Lamač prípisom. 

 
§ 7 

Záverečné ustanovenia 
 

Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli MÚ mestskej 
časti BA Lamač dňa           2007  
 
 
 
            
 
  
 
                                                                            Mgr. Oľga  Keltošová 
                                                                                      starostka 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
2Z.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení 


