Zásady
poskytovania dávok sociálnej pomoci občanom mestskej časti Bratislava – Záhorská
Bystrica, platné od 1.1.2018

Cieľom týchto zásad je pomôcť občanom v sociálnej a hmotnej núdzi, keď si nemôžu sami
zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, domácnosť, ochranu a uplatňovanie právom
chránených záujmov vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav alebo ťažké zdravotné
poškodenie, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.
Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica podľa Zák. 448/2008 § 71 o sociálnych
službách v platnom znení:
- rozhoduje
- o jednorazovej dávke sociálnej pomoci,
- o povinnosti občana vrátiť jednorazovú dávku sociálnej pomoci alebo jej
časť, ak sa vyplatila neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila,
- poskytuje pomoc
- maloletým v naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie
maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené.
Dávky sociálnej starostlivosti pre starých a zdravotne ťažko postihnutých občanov
a nezamestnaných občanov:
1. Jednorazová peňažná dávka pre jednotlivca sa poskytne v prípade, ak výška príjmu
(dôchodku) nepresiahne sumu aktuálneho životného minima vo výške 100 €.
2. Jednorazová peňažná dávka pre manželskú dvojicu
sa poskytne raz ročne v prípade, ak výška príjmu (dôchodku) manželskej dvojice
nepresiahne sumu dvojnásobku aktuálneho životného minima vo výške 150 €.
3. Opakovaný príspevok na stravovanie nepracujúcich dôchodcov:
a) príspevok vo výške 0,80 €/obed sa poskytne dôchodcovi pri dôchodku
do sumy 480 €
b) dôchodca, poberajúci dôchodok nad sumu 480 € si hradí plnú hodnotu obeda
t.j. vo výške 3,20 €/obed (cena obeda + dovoz priamo do domácnosti).
Dávky sociálnej starostlivosti pre rodinu a dieťa
1. Jednorazová peňažná dávka rodičom s nezaopatrenými deťmi v sume najviac 150 € sa
poskytne podľa individuálneho posúdenia sociálnej situácie rodiny alebo osamelému
rodičovi v zlej finančnej situácii
s nezaopatrenými
deťmi. V týchto prípadoch
môže byť nariadené, aby napr. zakúpené školské pomôcky alebo ošatenie poberateľ
vydokladoval pokladničnými blokmi.
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2. Príspevok na rekreáciu dieťaťa a na detské prímorské liečebné pobyty alergikov a
astmatikov, ktorého aspoň jeden rodič je dôchodca, alebo dieťa je z viacdetnej alebo
sociálnej odkázanej rodiny, sa poskytne v sume 150 €.
3. Príspevok pri narodení dieťaťa v sume 100 € bez ohľadu na výšku príjmu rodičov.
Ostatné dávky sociálnej pomoci
1. Pohrebné
Finančný príspevok v sume 100 € sa poskytne vybavovateľovi pohrebu pri úmrtí
občana s trvalým pobytom v Záhorskej Bystrici.
2. Čiastočná finančná úhrada preukázaných nákladov spojených s úpravou bývania alebo
zakúpenia zdravotníckych pomôcok sa poskytne občanovi s ťažkým poškodením
zdravia. Výšku príspevku navrhne komisia.
3. Jednorazový finančný príspevok v sume 100 € sa poskytne imobilnému občanovi,
pripútanému na lôžko.

Poznámka:
1. Pri poskytovaní sociálnej dávky sa môže prihliadať na majetkové pomery
žiadateľa.
2. O finančný príspevok musí občan požiadať písomne, okrem občanov pripútaných
na lôžko.
Zásady boli schválené uznesením č. 311/2018 dňa 12.2.2018.
Schválením týchto zásad strácajú platnosť zásady zo dňa 1.1.2017.

Ing. Jozef K r ú p a
starosta

V Bratislave – Záhorskej Bystrici
Február 2018
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