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V Y H L Á Š K A
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

z 21. februára 1992

 o sociálnej odkázanosti

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej
republiky pod¾a § 39 písm. d) zákona Slovenskej
národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe
sociálneho zabezpečenia ustanovuje:

Sociálna odkázanos�

§ 1
(1) Za sociálne odkázaného sa považuje občan,

ktorého príjem nedosahuje úhrn súm na zabezpe-
čenie výživy a ostatných základných osobných
potrieb a na zabezpečenie nevyhnutných nákladov
na domácnos� určených osobitným zákonom1)
(ïalej len "životné minimum") a nemôže si vlastným
pričinením, najmä vlastnou prácou, tento príjem
zvýši� vzh¾adom na svoj vek, zdravotný stav alebo
iné vážne dôvody.

(2) Možnos� zvýši� si príjem vlastným pričinením
sa neskúma pri posudzovaní sociálnej odkáza-
nosti u

a) požívate¾a starobného alebo invalidného
dôchodku,

b) občana staršieho ako 65 rokov alebo občana,
ktorý je invalidný,

c) rodiča (osvojite¾a, občana, ktorý prevzal die�a
do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivos� ro-

dičov na základe rozhodnutia príslušného orgá-
nu), ktorý sa celodenne a riadne stará aspoň
o jedno die�a do troch rokov veku alebo o staršie
die�a, ktoré nemôže by� umiestnené v pred-
školskom zariadení, alebo o tri a viac detí do
desa� rokov veku alebo o die�a, ktoré je dlhodo-
bo �ažko zdravotne postihnuté a vyžaduje mi-
moriadnu starostlivos� alebo osobitne náročnú
mimoriadnu starostlivos�,

d) nezaopatreného die�a�a.2)

(3) Ak zdravotný stav občana vyžaduje pod¾a
odporúčania príslušného zdravotníckeho zariade-
nia zvýšené náklady na diétne stravovanie, suma
potrebná na zabezpečenie výživy a ostatných
základných osobných potrieb občana určená oso-
bitným zákonom1) sa zvyšuje o 500 Kčs mesačne.
U chorých na diabetes je odporúčaním príslušného
zdravotníckeho zariadenia diabetický preukaz
tohto občana.

(4) Suma potrebná na zabezpečenie nevyhnu-
tných nákladov na domácnos� určená osobitným
zákonom1) sa pri posudzovaní sociálnej odkáza-
nosti občanov, ktorým boli priznané mimoriadne
výhody III. stupňa (preukaz ZŤP/S), zvyšuje
o 500 Kčs mesačne. Ak v domácnosti žije viac osôb,
ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, a viacerým
z nich boli priznané mimoriadne výhody III. stupňa,
započítava sa toto zvýšenie iba raz.

Príloha č. 2 zákona SNR č. 104/1992 Zb.

Vymedzenie volebných okresov v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Volebný okres Zahŕna územie mestských častí

Bratislava I Staré Mesto

Bratislava II Podunajské Biskupice, Ružinov, Vrakuňa

Bratislava III Nové Mesto, Rača, Vajnory

Bratislava IV Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač,
Záhorská Bystrica

Bratislava V Čuňovo, Jarovce, Petržalka, Rusovce

1) Zákon č. 436/1991 Zb. o životnom minime.
2) § 49 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.
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