
 

 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 
Materiál na rokovanie Komisie sociálnej a bytovej  

Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača konanej dňa 13.11.2019 

 

 

 7. Informácia o novej Internej smernici o poskytovaní finančných príspevkov jubilantom 

V mestskej časti Bratislava-Rača sa už niekoľko rokov organizuje podujatie „Slávnostné stretnutie 

jubilantov“ pri príležitosti životného jubilea a výročia sobáša občanov s trvalým pobytom v našej 

mestskej časti. 

 Podmienky  o poskytovaní finančných prostriedkov jubilantom  upravovala smernica  č. 2/2009 zo 

dňa 26.03.2009, v ktorej neboli  presné určené pravidlá.  

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušila 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mestská časť vypracovala novú smernicu            

č. 7/2019 zo dňa 16.10.2019 o poskytovaní finančných príspevkov jubilantom, ktorá nadobúda platnosť 

a účinnosť dňa 01.01.2020. Nadobudnutím platnosti a účinnosti novej smernice sa ruší Interná smernica 

mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2009 o poskytovaní finančných prostriedkov jubilantom zo dňa 

26.03.2009.  

 

Smernica č. 7/2019 upravuje jednotný postup pri poskytovaní finančných príspevkov pri 

príležitosti životného jubilea (80, 85, 90, 95 a viac rokov) alebo výročia sobáša (50., 55., 60., 65 a viac) 

obyvateľov s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača. Základnou zmenou je tá skutočnosť, 

že jubilanti s trvalým pobytom v  mestskej časti Bratislava-Rača, ktorí dosiahnu v príslušnom 

kalendárnom roku vek 80, 85, 90, 95 a viac rokov alebo oslavujú 50., 55., 60., 65 a viac výročie sobáša 

a majú záujem zúčastniť sa slávnostného podujatia, sa naň musia sami prihlásiť!!!  

   Smernicou sa zároveň zvýšil finančný príspevok podľa vekových kategórii, ktorý sa jubilantom 

vypláca, nakoľko sa 10 rokov suma príspevku nemenila. V starej internej smernici sa finančný príspevok 

poskytoval jubilantom pri výročí 50., 55., 60., a viac sobáša. V novej smernici sa poskytuje finančný 

príspevok pri príležitosti 50., 55., 60., 65 a viac výročia sobáša.  Príspevok manželom pri výročí 

sobáša  sa vypláca vo výške 100 €.  

 

  

Výška finančného príspevku podľa IS 2/2009      Výška finančného príspevku podľa IS 7/2019 

  

Vek jubilanta              Výška príspevku      Vek jubilanta             Výška príspevku  

80 rokov    20 €         80 rokov               40 € 

85 rokov    30 €         85 rokov               50 € 

90 rokov    40 €                  90 rokov               60 € 

95-99 rokov   40 €         95 a viac rokov           100 € 

100 a viac roční            100 € 

 

Výročie sobáša            Výročie sobáša  

50., 55., 60.,  a viac      100 €         50., 55., 60., 65., a viac     100 € 

 

Uznesenie KSB 

Komisia sociálna a bytová berie na vedomie predložený materiál.
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