
Z�sady 
o poskytovan� pomoci občanom v Soci�lnej v�dajni potrav�n mestskej časti 

Bratislava-Petržalka

Čl. I
�vodn� ustanovenia

1. Z�sady upravuj� postup pri poskytovan� pomoci občanom mestskej časti Bratislava-Petržalka
(ďalej len „mestsk� časť“) v Soci�lnej v�dajni potrav�n mestskej časti (ďalej len „Soci�lna 
v�dajňa potrav�n“).

2. Pomoc v Soci�lnej v�dajni potrav�n je poskytovan� občanom mestskej časti bezplatne.
3. Soci�lna v�dajňa potrav�n je zriaden� a prev�dzkovan� mestskou časťou pod z�štitou a gesciou 

Potravinovej banky Slovenska.
4. Soci�lna v�dajňa potrav�n je zriaden� a prev�dzkovan� v priestoroch na Rovniankovej ul. 12, 

Bratislava-Petržalka.
5.    Predmetom �pravy je:

a) cieľov� skupina žiadateľov pomoci,
b) pravidl� poskytovania pomoci,
c) postup pri rozhodovan� a poskytovan� pomoci,
d) z�verečn� ustanovenia.

Čl. II
Všeobecn� ustanovenia

1. Soci�lna v�dajňa potrav�n je prev�dzka nach�dzaj�ca sa v priestoroch zveren�ch Hlavn�m  
mestom SR Bratislava mestskej časti do spr�vy, v ktorej sa poskytuje bezplatn� pomoc pre 
soci�lne slabš�ch a odk�zan�ch obyvateľov mestskej časti.

2. �čelom Soci�lnej v�dajne potrav�n je doplnkovou formou pom�cť obyvateľom mestskej časti, 
ktor� sa nach�dzaj� v ťažkej soci�lnej situ�cii a napom�cť im tak k zlepšeniu životnej �rovne.
�čelom Soci�lnej v�dajne potrav�n nie je zabezpečovať z�kladn� životn� a stravovacie potreby 
obyvateľov v plnom rozsahu.

3. Bezplatnou pomocou poskytnutou v Soci�lnej v�dajni potrav�n sa rozumie poskytnutie tovaru, 
najm� potrav�n, potravinov�ch v�robkov a in�ho rozličn�ho tovaru osobnej spotreby, ktor� sa 
nach�dza v Soci�lnej v�dajni a ktor� je bezplatne darovan� žiadateľovi v s�lade s t�mito 
z�sadami.

4. Sortiment v�dajne tvoria potraviny, potravin�rske v�robky a in� rozličn� tovar osobnej spotreby, 
ktor� do Soci�lnej v�dajne daruj� najm� prostredn�ctvom Potravinovej banky SR tretie osoby 
(najm� obchodn� potravinov� reťazce , v�robcovia potrav�n a pod.).

Čl. III
Cieľov� skupina žiadateľov bezplatnej pomoci

1. Cieľovou skupinou žiadateľov bezplatnej soci�lnej pomoci v Soci�lnej v�dajni potrav�n s�:
a) invalidn� a starobn� d�chodcovia s d�chodkami do v�šky 300,- Eur
b) rodiny s deťmi
c) občania v hmotnej n�dzi
d) odchovanci detsk�ch domovov počas prv�ch troch rokoch po odchode z DD
e)   občan/rodina v n�hlej kr�zovej situ�cii



Čl. IV
Pravidl� poskytovania bezplatnej pomoci

1. Pre poskytnutie bezplatnej pomoci je potrebn�, aby žiadateľ splnil nasledovn� podmienky:
a) trval� pobyt žiadateľa na �zem� mestskej časti,
b) žiadateľ, ktor� je občanom v hmotnej n�dzi predlož� aktu�lne potvrdenie z �PSVaR,
c) žiadateľ,  ktor� je poberateľom d�chodku, predlož� potvrdenie o vypl�can� d�chodku zo 

Soci�lnej poisťovne
d) žiadateľ m� uhraden� finančn� z�v�zky voči mestskej časti ,
e) deti žiadateľa počas povinnej školskej doch�dzky nie s� evidovan� ako z�škol�ci,
f) mesačn� pr�jem žiadateľa a n�m spoločne posudzovan� osoby neprevyšuj� hranicu pr�jmu, 

ktor� stanovuj� tieto z�sady.
2. Žiadateľ z�ska pr�slušn� počet bodov na kalend�rny mesiac:

- osoba, ktorej bol priznan� a pober� invalidn� alebo starobn� d�chodok 
1. d�chodok do 200 € 35 bodov
2. d�chodok od 200 € do 300 € 25 bodov
3. občan v hmotnej n�dzi                                    20 bodov
4. odchovanec z detsk�ho domova                  20 bodov

- rodina s deťmi:
1. rodič/rodičia 15 bodov/každ� rodič zvl�šť
2. nezaopatren� dieťa do 18 rokov 10 bodov/každ� dieťa zvl�šť

3. Poskytovanie pomoci v Soci�lnej v�dajni potrav�n sa uskutočňuje prostredn�ctvom kartov�ho 
syst�mu. Oddelenie soci�lnych vec� vyd� žiadateľovi čipov� kartu, ktorou sa preuk�že v Soci�lnej 
v�dajni pri prijat� bezplatnej pomoci.

4. Karta je neprenosn� na in� osobu a pr�slušn� počet bodov na čipovej karte je neprenosn� na ďalš� 
kalend�rny mesiac. Pri vydan� čipovej karty v priebehu kalend�rneho mesiaca je žiadateľovi
prip�san� iba alikvotn� počet bodov podľa počtu dn�. Prisl�chaj�ci počet bodov sa zaokr�hľuje 
smerom nahor. Kredit na čipovej karte sa obnovuje automaticky, vždy k prv�mu dňu pr�slušn�ho 
kalend�rneho mesiaca.

5. Čipov� karta sa vyd�va na obdobie 6 mesiacov. Po ich uplynut� je nevyhnutn�, aby každ� žiadateľ
op�tovne dokladoval nevyhnutn� �daje a pr�lohy k žiadosti na oddelenie soci�lnych vec� mestskej 
časti, ktor�mi preuk�že opr�vnenosť ďalšieho poskytovania bezplatnej pomoci na obdobie ďalš�ch 
6 mesiacov. 

6. Žiadateľ je povinn� uhradiť jednorazov� administrat�vny poplatok za vydanie a prev�dzkovanie 
čipovej karty vo v�ške 5 € do pokladne mestskej časti najnesk�r v deň prevzatia čipovej karty. 
Doklad o zaplaten� predlož� pracovn�čke oddelenia soci�lnych vec� mestskej časti, ktor� vz�p�t� 
žiadateľovi vyd� čipov� kartu.

7. V�šku bodov za jednotliv� druhy tovaru v Soci�lnej v�dajni potrav�n a denn� limit bodov 
stanovuje so s�hlasom oddelenia soci�lnych vec� mestskej časti pracovn�k v Soci�lnej v�dajni
potrav�n ohľadom na druh a kvantitu pon�kan�ho tovaru.

Čl. V
Postup pri vybavovan� poskytovania bezplatnej pomoci

1. Žiadateľ predlož� žiadosť o poskytnutie soci�lnej v�pomoci na predp�sanom tlačive oddeleniu 
soci�lnych vec� mestskej časti.

2. Žiadateľ, ktor� predlož� žiadosť vyplnen� ne�plne alebo žiadosť, ktor� nebude obsahovať všetky 
požadovan� pr�lohy, bude p�somne vyzvan� na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ v term�ne do 30 
dn� od doručenia v�zvy na doplnenie žiadosti požadovan� �daje, resp. pr�lohy nedopln�, bude sa 
na žiadosť prihliadať ako keby nebola podan�.

3. Žiadateľ m� oznamovaciu povinnosť do 8 dn� ozn�miť všetky nov� skutočnosti, ako aj zmenu 
skutočnosti, ktor� m�žu mať vplyv na jemu poskytovan� bezplatn� pomoc.

4. Po presk�man� žiadosti a opr�vnenosti poskytovať žiadateľovi bezplatn� pomoc v Soci�lnej 
v�dajni starosta vyd� s�hlas na poskytovanie tejto pomoci.



5. V pr�pade, že žiadateľ nespln� podmienky poskytovania pomoci alebo v pr�pade, že prestane 
spĺňať podmienky na poskytovanie pomoci, tak žiadateľ nem�, resp. str�ca n�rok na poskytovanie 
pomoci v Soci�lnej v�dajni.

6. Počet opr�vnen�ch prij�mateľov bude limitovan� množstvom tovaru v Soci�lnej v�dajni. T�to 
skutočnosť pos�di oddelenie soci�lnych vec�.

Čl. VI
Z�verečn� ustanovenia

1. Ak mestsk� časť zist�, že prij�mateľ bezplatnej pomoci  ak�mkoľvek sp�sobom t�to pomoc 
zneuž�va,  mestsk� časť s okamžitou platnosťou poskytovanie tejto pomoci zastav�. 

2. Mestsk� časť si vyhradzuje pr�vo neposkytovať bezplatn� pomoc v pr�pade nedodania tovaru do 
Soci�lnej v�dajne.

3. Z�sady nadob�daj� platnosť dňom podpisu.

V Bratislave dňa ..........................

Vladim�r  B a j a n
starosta


