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Návrh uznesenia
Miestne zastupiteľstvo
po prerokovaní

schvaľuje
Štatút Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
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Dôvodová správa

V súlade s uznesením č. 110/IX/2019 zo dňa 24.09.2019 Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava-Vrkauňa, ktorým bol schválený zámer zriadenia Sociálnej výdajne mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa, bol vypracovaný Štatút sociálnej výdajne mestskej časti BratislvaVrakuňa (ďalej len „sociálna výdajňa“). Štatút sociálnej výdajne je základným dokumentom
sociálnej výdajne, ktorý upravuje jej vznik, jej právne postavenie, predmet činnosti,
hospodárenie, organizáciu a riadenie. Štatút je pre klientov aj zamestnancov záväzný.
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ŠTATÚT
Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Mestská časť Bratislava-Vrakuňa v zmysle zákona NR SR č. 369/1990 Zb., § 4, ods. 3,
písm. l o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriaďuje Sociálnu výdajňu so
sídlom na Toplianskej ulici č. 5, 821 07 Bratislava, súp. č. 13846, LV 3767.
2. Sociálna výdajňa nemá právnu subjektivitu, je spravovaná mestskou časťou BratislavaVrakuňa prostredníctvom referátu sociálnych služieb a nájomných bytov. V právnych
vzťahoch ju zastupuje mestská časť Bratislava-Vrakuňa.
3. Je zriadená na dobu neurčitú.
II.
Úvodné ustanovenia
1. Štatút Sociálnej výdajne (ďalej len „výdajňa“) v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa (ďalej
len „mestská časť“) upravuje postavenie a poslanie výdajne, vnútornú štruktúru, zásady
hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom.
2. Výdajňa je účelovým zariadením mestskej časti. Poslaním je poskytovanie hmotnej
pomoci pre obyvateľov v sociálnej a hmotnej núdzi mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
3. Sídlom výdajne sú nebytové priestory mestskej časti na Toplianskej ulici č. 7, 821 07
Bratislava.
III.
Predmet činnosti
1. Predmetom činnosti výdajne je poskytovanie doplnkovej sociálnej pomoci v zmysle
pravidiel schválených miestnym zastupiteľstvom.
2. Prihlasovanie klientov do výdajne sa uskutočňuje podaním písomnej žiadosti
do podateľne miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
3. Podmienkou využívania sociálnej pomoci výdajne je trvalý pobyt na území mestskej časti
a preukázanie príjmov klienta alebo domácnosti spadajúcej do niektorej zo skupín
stanovených v pravidlách prevádzky sociálnej výdajne.
4. Klientami sociálnej výdajne sú:
• invalidní a starobní dôchodcovia,
• rodiny s tromi a viac maloletými deťmi s nízkymi príjmami,
• obyvatelia v hmotnej núdzi; osamelí ľudia alebo rodiny v hmotnej núdzi,
• odchovanci detských domovov počas prvých troch rokov po odchode z detského
domova.
5. Výdajňa poskytuje:
a) trvanlivé potraviny,
b) suché potraviny,
c) drogistický tovar,
a to podľa aktuálnej dostupnosti a rozsahu darovaného tovaru. Zabezpečenie
akéhokoľvek sortimentu je nenárokovateľné, rovnako môže byť pracovníkovi výdajne
obmedzený objem vydaného tovaru jednému klientovi podľa aktuálneho počtu klientov a
stavu skladových zásob.
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IV.
Riadenie výdajne
1. Štatutárnym zástupcom výdajne je starosta mestskej časti, ktorý koná v jej mene
a zastupuje ju.
2. Činnosť výdajne riadi a kontroluje prednostka miestneho úradu mestskej časti.
3. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov výdajne vykonáva štatutárny orgán – mestská časť
Bratislava-Vrakuňa zastúpená starostom.

V.
Organizácia výdajne
1. Sociálna výdajňa je organizačnou zložkou mestskej časti.
2. Organizačnú štruktúru výdajne, jej náplň, ako aj zásady riadiacej a kontrolnej činnosti
upravuje organizačný poriadok mestskej časti.
3. Služby klientom výdajne sa poskytujú raz týždenne v dopoludnajších a raz týždenne v
popoludňajších hodinách, alebo podľa potreby.
4. Prevádzkovanie výdajne mestská časť zabezpečuje ako doplnkovú sociálnu pomoc, ktorú
poskytuje vo verejnom záujme.

VI.
Zamestnanci výdajne
1. Zamestnanci výdajne sú zamestnancami mestskej časti.
2. Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov výdajne upravuje Zákonník práce.

VII.
Hospodárenie výdajne
Hospodárenie výdajne je súčasťou hospodárenia mestskej časti a je viazané
na rozpočet mestskej časti, ktorý schvaľuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti BratislavaVrakuňa. V rozpočte mestskej časti sa každý rok stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie
riadnej prevádzky výdajne, a od tejto čiastky sa odvýja rozsah služieb (časy výdaja)
poskytovaných výdajňou v danom roku.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Štatút Sociálnej výdajne mestskej časti bol schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej
časti Bratislava-Vrakuňa, uznesením č. ......................... zo dňa 28.januára 2020.
2. Štatút je záväzný pre zamestnancov i klientov výdajne. Jeho zmeny a doplnky schvaľuje
uznesením Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
3. Štatút Sociálnej výdajne nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.

JUDr. Ing. Martin Kuruc
starosta
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Uznesenie komisie
Uznesenie č. 4/2020 zo dňa 13.01.2020
Návrh Štatútu Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Členovia stálych komisií po prerokovaní odporúčajú
schváliť
Štatút Sociálnej výdajne mestskej časti Bratislava-Vrakuňa.
Počet prítomných: 12
Hlasovanie: ZA: 12 / PROTI: 0

/ ZDRŽAL SA: 0
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