Pravidlá poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa
Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zásady upravujú postup pri poskytovaní pomoci občanom mestskej časti BratislavaVrakuňa (ďalej len „mestská časť“) v Sociálnej výdajni mestskej časti (ďalej len „sociálna
výdajňa“).
2. Pomoc v sociálnej výdajni je poskytovaná občanom s trvalým pobytom v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa (ďalej len „občan“) bezplatne.
3. Sociálna výdajňa je zriadená a prevádzkovaná mestskou časťou.
4. Sociálna výdajňa je zriadená a prevádzkovaná v nebytových priestoroch na Toplianskej ulici
č. 5.
5. Predmetom úpravy je:
a) cieľová skupina občanov pomoci,
b) pravidlá poskytovania pomoci,
c) postup pri rozhodovaní a poskytovaní pomoci,
d) záverečné ustanovenia.
Čl. II
Všeobecné ustanovenia

1. Sociálna výdajňa je prevádzka nachádzajúca sa v priestoroch majetku mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa, v ktorej sa poskytuje bezplatná pomoc pre sociálne slabších občanov
a občanov odkázaných na sociálnu pomoc mestskej časti na Toplianskej ulici č. 5, 821 07
Bratislava.
2. Účelom sociálnej výdajne je doplnkovou formou pomôcť občanom mestskej časti, ktorí sa
nachádzajú v ťažkej sociálnej situácii a napomôcť im tak k zlepšeniu životnej úrovne.
Sociálna výdajňa nezabezpečuje základné životné a stravovacie potreby obyvateľom
v plnom rozsahu.
3. Bezplatnou pomocou poskytnutou v sociálnej výdajni sa rozumie poskytnutie tovaru, najmä
trvanlivých potravín, potravinových výrobkov, drogistického tovaru a iného spotrebného
tovaru osobnej potreby, ktorý sa nachádza v sociálnej výdajni a ktorý je bezplatne darovaný
občanovi v súlade s týmito zásadami.
4. Sortiment sociálnej výdajne tvoria potraviny, potravinárske výrobky, drogistický tovar a iný
spotrebný tovar osobnej potreby, ktorý do sociálnej výdajne darujú najmä prostredníctvom
Potravinovej banky SR tretie osoby (najmä obchodné potravinové reťazce, výrobcovia
potravín a pod.).
Čl. III
Cieľová skupina občanov pomoci

1. Definícia pojmov:
a) občan samostatne žijúci je ten, kto býva sám, nemá manžela, manželku, druha, družku,
deti a náklady na domácnosť uhrádza zo svojho príjmu,
b) občan v hmotnej núdzi je ten, kto poberá dávku v hmotnej núdzi z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Bratislava.

2. Cieľovou skupinou občanov pomoci v sociálnej výdajni sú:
a) poberatelia predčasného, invalidného alebo starobného dôchodku, kde podmienkou
poskytnutia pomoci je, že dôchodca nedisponuje žiadnym iným príjmom okrem
poberaného dôchodku. V prípade, že dôchodca má akýkoľvek iný príjem, je povinný
túto skutočnosť preukázať písomne a spolu s poberaným predčasným, invalidným alebo
starobným dôchodkom nesmie presiahnuť hranicu príjmu samostatne žijúceho
dôchodcu 2-násobok životného minima a v prípade dvojice žijúcej v jednej domácnosti
1,5-násobok životného minima na osobu,
b) rodiny s tromi a viac maloletými deťmi s nízkymi príjmami, kde príjem v domácnosti
neprekračuje 1,2-násobok životného minima na každého člena domácnosti vrátane detí,
napr. rodič s jedným dieťaťom s nízkym príjmom,
c) občania poberajúci dávku v hmotnej núdzi; osamelí rodičia alebo rodiny poberajúce
dávku v hmotnej núdzi, kde príjem v jednočlennej domácnosti nepresahuje 2-násobok
životného minima, v dvojčlennej domácnosti 1,5-násobok životného minima na
každého člena domácnosti a viacčlennej domácnosti 1,2-násobku životného minima na
každého člena domácnosti,
d) odchovanci detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z detského
domova, ktorých čistý mesačný príjem nepresahuje 2-násobok životného minima.
Čl. IV
Pravidlá poskytovania bezplatnej pomoci

1. Pre poskytnutie pomoci je potrebné, aby občan splnil nasledovné podmienky:
a) trvalý pobyt občana na území mestskej časti je minimálne 3 roky,
b) predloženie rozhodnutia zo sociálnej poisťovne a poberaní predčasného, invalidného
alebo starobného dôchodku,
c) predloženie potvrdenia z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
d) má uhradené finančné záväzky voči mestskej časti,
e) deti občana počas povinnej školskej dochádzky nie sú evidované ako záškoláci,
f) nebol odsúdený za úmyselný trestný čin,
g) nemá dlhy na povinnom výživnom a ani inak zanedbanú vyživovaciu povinnosť voči
povinným osobám,
h) nebol v minulosti vyradený zo zoznamu klientov sociálnej výdajne z dôvodu
porušovania pravidiel.
2. Občan získa príslušný počet bodov na kalendárny mesiac podľa čl. III, ods. 2
a) - samostatne žijúci poberateľ predčasného, invalidného alebo starobného dôchodku
30 bodov
50 bodov
- dvojica žijúca v jednej domácnosti
b) rodiny s tromi a viac maloletými deťmi s nízkymi príjmami
60 bodov
30 bodov
c) - osamelý občan poberajúci dávku v hmotnej núdzi
- dvojčlenná rodina
40 bodov
- viacčlenná rodina
50 bodov
d) odchovanci detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z DD 30 bodov
3. V prípade, že v sociálnej výdajni vznikne nadbytok niektorého typu tovaru, môže byť
klientom vo výnimočných prípadoch ponúknutý po konzultácii pracovníka sociálnej výdajne
s referátom sociálnych služieb a nájomných bytov a to po pridelení maximálne 15 bodov
nad rámec stanoveného príslušného počtu bodov na kalendárny mesiac (čl. IV. bod 1).
4. Poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni sa uskutočňuje preukázaním občianskeho
preukazu a listom klienta, do ktorého sa zaeviduje vyzdvihnutý tovar.

5. Pridelené body sú neprenosné na inú osobu, sú pridelené vždy na kalendárny mesiac a nie sú
prenosné do ďalšieho mesiaca. V prípade, že nie je možné vyčerpať body z dôvodu
nedostatku dodaného tovaru v danom mesiaci, tieto body prepadajú.
6. Klient môže v priebehu mesiaca dostať maximálne 2 ks rovnakého typu drogistického
tovaru, ako aj potravinového tovaru, ktorý nie je zo svojej povahy určený na jednorazovú
konzumáciu (napr. balenie ryže, cestoviny, múka, čaj, káva, olej, strukoviny, atď.). V
prípade tovaru určeného na jednorazovú konzumáciu (napr. sladkosti, konzervy,
tetrapackové balenia nápojov, atď.) rozhodne o maximálnom kusovom odbere pracovník
sociálnej výdajne podľa stavu zásob na základe vopred určených pravidiel.
7. Bodové ohodnotenie tovarov určuje referát sociálnych služieb a nájomných bytov
Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
8. Pracovník sociálnej výdajne v súlade s pokymni referátu sociálnych služieb a nájomných
bytov, môže stanoviť týždenný bodový limit na odber na osobu a to podľa aktuálneho stavu
zásob a dodaného tovaru.
9. Tovar, ktorý už nie je možné v sociálnej výdajni vydať, referát odovzdá (s písomným
potvrdením o prevzatí so špecifikáciou tovaru a jeho množstva) neziskovým organizáciám
poskytujúcim pomoc ľuďom bez domova.
10. Pre evidenciu tovarov na základe dodacích listov od jednotlivých dodávateľov sa využíva
elektronická databáza.
Čl. V
Postup pri vybavovaní žiadosti o poskytnutie pomoci

1. Občan - žiadateľ (ďalej aj „žiadateľ“) predloží žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci na
predpísanom tlačive referátu sociálnych služieb a nájomných bytov.
2. Žiadateľ, ktorý predloží žiadosť vyplnenú neúplne alebo žiadosť, ktorá nebude obsahovať
všetky požadované prílohy, bude písomne vyzvaný na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ v
termíne do 30 dní od doručenia výzvy na doplnenie žiadosti požadované údaje, resp. prílohy
nedoplní, bude žiadosť zamietnutá.
3. Po preskúmaní žiadosti a oprávnenosti poskytovať žiadateľovi pomoc v sociálnej výdajni,
starosta vydá súhlasné oznámenie o poskytovaní sociálnej pomoci.
4. V prípade, že žiadateľ nesplní podmienky poskytovania pomoci alebo v prípade, že prestane
spĺňať podmienky na poskytovanie pomoci, žiadateľ stráca nárok na poskytovanie pomoci v
sociálnej výdajni.
5. Oznámenie o schválení pomoci v sociálnej výdajni bude platné do 30. júna kalendárneho
roku, k schváleniu na ďalší rok je potrebné podať žiadosť opätovne s príslušnými prílohami.
6. Počet oprávnených občanov - prijímateľov pomoci bude limitovaný množstvom tovaru v
sociálnej výdajni. Túto skutočnosť posúdi referát sociálnych služieb a nájomných bytov.
7. Poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni pre občanov mestskej časti Bratislava-Vrakuňa sa
prehodnocuje každý kalendárny rok. Zároveň v priebehu roka je klient sociálnej výdajne
povinný do 10 pracovných dní nahlásiť všetky nové skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na
poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni.
Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1. Ak mestská časť zistí, že prijímateľ bezplatnej pomoci akýmkoľvek spôsobom túto pomoc
zneužíva, mestská časť s okamžitou platnosťou poskytovanie tejto pomoci zastaví. Za
zneužívanie sa považuje napríklad predaj tovaru ďalej, jeho výmena za alkohol, cigarety
alebo iné omamné látky.

2. Ak sa prijímateľovi tejto pomoci zmení životná situácia napr. sa zamestná, je povinný túto
skutočnosť nahlásiť pracovníkom referátu sociálnych služieb a nájomných bytov a sociálna
pomoc mu bude pozastavená.
3. Mestská časť si vyhradzuje právo neposkytovať bezplatnú pomoc v prípade nedodania
tovaru do sociálnej výdajne.
4. Podanie žiadosti o poskytnutie pomoci v sociálnej výdajni nezakladá žiadny právny nárok
žiadateľa na poskytnutie pomoci.
5. Občan, ktorému sa poskytuje bezplatná pomoc v sociálnej výdajni, nestráca oprávnenosť
požiadať o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci podľa čl. III. Zásad poskytovania
finančných príspevkov obyvateľom mestskej časti Bratislava-Vrakuňa v čase náhlej núdze,
pri narodení dieťaťa, na zabezpečenie spoločného stravovania a na jednorazový vstupný
balíček pri nástupe dieťaťa do prvého ročníka základnej školy.
V Bratislave dňa 28.01.2020

JUDr. Ing. Martin Kuruc, v.r.
starosta

Uznesenie komisie
Návrh Pravidiel poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni v mestskej časti
Bratislava-Vrakuňa.
Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú
A/

schváliť

Pravidlá poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

B/

požiadať

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu
zverejniť Pravidlá poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni mestskej časti BratislavaVrakuňa spôsobom obvyklým.
Termín: pred otvorením sociálnej výdajne
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