
Ľuďom poberajúcim dávku v hmotnej núdzi, 
Ľuďom s nízkymi príjmami a v sociálnej núdzi,

Ľuďom, ktorí sa nezavinene ocitli v stave náhlej 
núdze. Príkladom je drahá liečba ochorenia alebo 
úmrtie jedného zo živiteľov rodiny.

Základnou podmienkou je trvalý pobyt v danej mestskej časti. V niektorých mestských častiach 
musí mať žiadateľ trvalý pobyt aspoň rok, niekde aj 3 roky.

V niektorých mestských častiach je stanovená aj maximálna výška príjmu. Ak je môj príjem 
vyšší ako táto hranica, o dávku žiadať nemôžem.

Príklady dokumentov, ktoré v niektorých MČ musia byť doložené k žiadosti:

Maximálna výška dávky je v každej mestskej časti iná. Závisí aj od 
počtu ľudí žijúcich v domácnosti – rodina s troma deťmi môže dostať 
vyššiu dávku ako človek žijúci sám.

Výška dávky by mala zodpovedať účelu, na ktorý je žiadaná.

Čo je jednorazová dávka?
Jedná sa o finančný príspevok na 
čiastočné pokrytie mimoriad- 
nych výdavkov domácností.

Používa sa najmä na kúpu obleče-
nia, vybavenia domácnosti, škol- 
ských potrieb, alebo úhradu 
liečby.

Môžem o ňu požiadať jedenkrát za 
rok.

Informácie k jednorazovej dávke pre ľudí v núdzi

Komu je určená?
S akou sumou môžem rátať?

Na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu v mestskej časti, v ktorej mám nahlásený trvalý pobyt.

Kde si môžem podať žiadosť o jednorazovú dávku a čo k tomu potrebujem?

Aké podmienky musím spĺňať aby som mohol/mohla 
žiadať o jednorazovú dávku? (Podrobné info v tabuľke)

Občiansky preukaz
Potvrdenie z Úradu práce ak poberám sociálne dávky alebo príspevky
Doklad o mojom príjme, napríklad potvrdenie od zamestnávateľa alebo doklad 
o výške dôchodku
Doklad o mojom bývaní, napríklad potvrdenie od správcu bytového domu alebo 
ústrižky o platbách za elektrinu
Ak mám nedospelé deti, ich rodné listy
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Maximálna výška
príjmu domácnosti
v násobkoch
životného minima Kontakty

Pre domácnosti
v náhlej núdzi

Pre domácnosti
v hmotnej alebo
sociálnej núdzi

 

 

 
    

 

Devín

Mestská časť

 0  3  
 

Devínska
Nová Ves 1 (0)  -  

Dúbravka 0  1,3  

Karlova Ves 3 (2)  -   

Lamač 0  2  

Nové Mesto 0 (1)  1,5  

Petržalka 0  

Podľa typu domácnosti  
- od 1,4 (rodina s deťmi)
po 1,7 (osamelý rodič, 
dôchodca/kyňa)  

Podunajské
Biskupice 3  -  

Rača 0    

Rusovce 0  -   

Ružinov 3  -  

Staré Mesto 3  1,5  

Vajnory -  

Vrakuňa 3  

Podľa typu domácnosti
- od 1 (osoba evidovaná
na Úrade práce)
po 1,8 (dôchodca/kyňa) 

 
 

 

Záhorská
Bystrica

 0  1 (1 osoba)
+421-2-65 456 046

+421-2-40 204 884

+421-2-21 295 237

+421-2-59 246 216

+421-2-48 284 404
+421-2-48 284 285

+421-2-49 112 448

+421-2-40 207 217

+421-2-49 112 453

+421-2-68 288 857

+421-2-49 253 529

+421-2-32 600 411

+421-2-60 201 446

+421-2-60 202 517

+421-2-68 288 854

+421-2-69 202 541
+421-2-69 202 506

+421-2-40 204 887

   
2 (viacčlenná domácnosť) Od 100 € (1 osoba) po 150 € (rodina s deťmi, pár)

Od 20 € (1 osoba) po 120 € (rodina s deťmi)

Od 100 € (1 osoba)
po 300 € (rodina s deťmi)

Od 100 € (1 osoba) po 166 € (rodina s deťmi)

Od 20 € (1 osoba) po 350 € (mimoriadna situácia)

Od 70 € (1 osoba) po 250 € (rodina s deťmi)

Od 50 € (1 osoba)
po 150 € (rodiny so 4 a viac deťmi)

Od 50 € (1 osoba)
po 100 € (rodina s deťmi)

Od 16,6 € (1 osoba)
po 200 € (rodiny s 3 a viac deťmi)

Podľa účelu - od 34 € (nákup
oblečenia, školských potrieb,
kúpelná liečba) po 334 €
(základné vybavenie domácnosti)

Od 50 € (1 osoba)
po 190 € (rodiny so 4 a viac deťmi)

2-násobok sumy životného minima
pre danú veľkosť domácnosti

Od 100 € (1 osoba)
po 150 € (rodina s deťmi)

Od 100 € (1 osoba)
po 150 € (rodina s deťmi)

Od 150 € (1 osoba) po 250 € (rodina s deťmi)

Suma životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu

Suma životného minima pre danú veľkosť domácnosti

Rozhoduje starosta / starostka

30 €

500 €

 
 

Minimálna
dĺžka trvalého
pobytu (roky)*


