
“N á v r h“ 

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Štiavnik                                                                                                                                            

č.      /2017                                                                                                                                                                         

o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce                                                                                                                                                                                                                                                       

v prípade hmotnej alebo náhlej núdze formou jednorazovej dávky 

 

OBEC ŠTIAVNIK ako samostatný územný samosprávny a správny celok – podľa Ústavy 

Slovenskej republiky, článok 68, a podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, najmä §3 ods.2 písm. g a ods.4; §6, §11, ods. 4, písm. g), §13, ods. 4, 

písm. d), ods. 6, §16, ods. 2, písm. d)  a  podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi v znení neskorších predpisov, najmä zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi; § 1 ods. 1 c), § 17 ods. 2, § 18 ods. 11, § 27 písm. a), b) – vydáva toto Všeobecne 

záväzné nariadenie.  

Čl. 1                                                                                                                                                              

Predmet úpravy 

 Toto VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej 

núdze formou jednorazovej dávky, ktorou je spravidla peňažná dávka, upravuje poskytovanie 

sociálnej pomoci obcou oprávnenému žiadateľovi z rozpočtu obce Štiavnik vyčlenenom          

v príslušnom kalendárnom roku na poskytnutie jednorazovej dávky obyvateľovi obce                  

v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších 

predpisov) alebo v čase náhlej núdze (podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, najmä §3 ods.2 písm. g).  

Čl. 2                                                                                                                                                         

Vymedzenie pojmov 

 1. Jednorazová sociálna dávka                                                                                                             

a)   je forma sociálnej pomoci vychádzajúca zo zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. a 

zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov;                    

b)   poskytuje sa obyvateľom, ktorí sú preukázateľne v stave hmotnej núdze (rozhodnutie 

príslušného ÚPSVR o hmotnej núdzi žiadateľa), a zároveň majú trvalý pobyt v obci Štiavnik;   

c)   je poskytovaná v medziach zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi z hľadiska 

zákonných podmienok upravujúcich nárok na požiadanie, maximálnej výšky a prípadov 

nenárokovateľnosti dávky;                                                                                                                                    

d)    vo výnimočných prípadoch - § 3, ods. 2, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. – môže obyvateľ 

obce požiadať o pomoc v čase náhlej núdze, aj keď nie je v stave hmotnej núdze.                                     

2. Jednorazová sociálna dávka je dobrovoľná sociálna pomoc obce jednotlivcovi, na ktorú 

žiadateľ nemá právny nárok (zákon žiadateľovi nepriznáva žalovateľný nárok a obec nie je 

povinná jeho žiadosti vyhovieť). 



Čl. 3                                                                                                                                                         

Posúdenie náhlej núdze 

1. Žiadateľom o jednorazovú sociálnu dávku môže byť obyvateľ obce, ktorý je:                        

a) občan Slovenskej republiky a má trvalý pobyt v obci Štiavnik a ktorý je zároveň                   

b) fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi                                                             

2. Žiadateľom môže byť aj obyvateľ obce, ktorý sa dostal do stavu náhlej núdze nie vlastným 

pričinením, ale nie je v hmotnej núdzi a jeho príjem nepresahuje trojnásobok aktuálnej sumy 

životného minima pre jednu fyzickú dospelú osobu - § 3, ods. 2, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.                                                                                                                                                                          

3. Žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči obci Štiavnik  v lehote splatnosti alebo       

v lehote plnenia.                                                                                                                                              

4. Žiadateľ, ktorý sa stará o maloleté deti, musí dodržiavať rodičovské práva a povinnosti, a 

to predovšetkým sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný 

vývoj maloletého dieťaťa (zákon č.36 /2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, § 28).                                                                                                                                                                          

Čl. 4                                                                                                                                                         

Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 

1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto VZN, 

na základe písomnej žiadosti. Obyvateľ obce žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej 

dávky písomne. Ku žiadosti predkladá                                                                                                             

a) rozhodnutie príslušného ÚPSVR o tom, že žiadateľ je v stave hmotnej núdze a je mu 

vyplácaná dávka a príspevky v hmotnej núdzi;                                                                                            

b) rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní invalidného dôchodku v prípade invalidného 

dôchodcu nad 70 %;                                                                                                                                         

c) preukaz ZŤP / ZŤP-S u zdravotne ťažko postihnutého občana;                                                             

d) ďalšie doklady podľa čl. 3 tohto VZN;                                                                                                           

Čl. 5                                                                                                                                                       

Poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky                                                                                          

1. Občanovi, ktorý požiadal o jednorazovú sociálnu dávku a osobám, ktoré sa s ním spoločne 

posudzujú, možno poskytnúť jednorazovú sociálnu dávku do výšky preukázaných skutočných 

nákladov, ale najviac do výšky aktuálnej sumy trojnásobku životného minima pre jednu 

dospelú osobu, pre druhú dospelú osobu a pre deti (zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej 

núdzi, § 17; zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov)                             

2. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje najviac raz do roka                                                                                         

3. Žiadosť posúdi na svojom zasadnutí  komisia a odporučí obecnému zastupiteľstvu 

požadovanú finančnú pomoc vyplatiť alebo nevyplatiť.                                                                           

4. O priznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  alebo  jednorazovej pomoci v čase náhlej 

núdze kompenzáciou škody (živelná pohroma, havária, iná udalosť) rozhodne Obecné 

zastupiteľstvo uznesením obecného zastupiteľstva - príloha 



 5. Jednorazová sociálna dávka sa vypláca                                                                                              

a) v hotovosti cez pokladňu obecného úradu, poštovou poukážkou alebo bezhotovostným 

prevodom na číslo bankového účtu žiadateľa;                                                                                             

b) výnimočne vecnou formou, napr. formou nákupu potravín, ošatenia, obuvi a podobne;                   

c) v odôvodnených prípadoch môže byť jednorazová sociálna dávka poskytnutá v dvoch 

alebo niekoľkých splátkach.  

 

Čl. 6                                                                                                                                                             

Konanie vo veci poskytovania sociálnej pomoci 

1.Sociálna pomoc poskytovaná Obcou Štiavnik vo forme jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

alebo finančnej pomoci v čase náhlej núdze obyvateľom obce má charakter nenávratnej 

sociálnej pomoci.                                                                                                                                     

2. Obyvateľ obce nemá na jednorazovú sociálnu dávku právny nárok.                                                 

3. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje z finančných prostriedkov obce vyčlenených na 

tento účel v rozpočte obce na príslušný kalendárny rok.                                                                              

4. Obec ako platiteľ jednorazovej dávky uplatňuje prísne individuálny selektívny prístup                

k vyplateniu dávky konkrétnemu žiadateľovi.                                                                                                 

5. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo obce na 

základe odporúčania komisie, ktorá potvrdí existenciu stavu hmotnej núdze žiadateľa a 

odporučí obecnému zastupiteľstvu rozhodnúť o poskytnutí alebo neposkytnutí sociálnej 

pomoci vo forme jednorazovej peňažnej dávky.                                                                                          

6. V odôvodnenom a mimoriadnom prípade rozhodne obecné zastupiteľstvo o priznaní 

vyššej dávky sociálnej pomoci, ak to umožní rozpočet obce.    

 

Čl. 7                                                                                                                                                              

Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti 

1.Obyvateľ, ktorý žiada o jednorazovú sociálnu dávku je povinný preukázať skutočnosti 

rozhodujúce pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.                                                                    

2. Ak žiadateľ v lehote 14 dní od podania žiadosti nepredloží požadované potvrdenia, obec 

konanie vo veci žiadosti zastaví pre neúplnosť.                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 



 

Čl.8                                                                                                                                                  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Štiavnik sa na tomto Všeobecne záväznom nariadení 

o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade hmotnej alebo náhlej núdze 

formou jednorazovej dávky uznieslo dňa ..............................., Uznesením č. .................. .                                                                                                                                        

2. Toto VZN  nadobúda účinnosť 1.marca 2017. 

 

Vyvesené:                                                                                                                                                             

Zvesené:     

 

                                                                                

                                                                                                   Ing. Štefan  VÁROŠ, starosta obce 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRÍLOHA                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Životné minimum 

Platné 
od: 

Jedna plnoletá fyzická 
osoba 

Ďalšia spoločne posudzovaná 
plnoletá FO* 

Dieťa 

      Nezaopatrené 
Zaopatrené 
neplnoleté 

1.7.2016 198,09 € 138,19 € 90,42 € 90,42 € 

 

                                                                                                                                                                 

 

Účel poskytovania                                                           Určené komu              Suma na 1 osobu     

1 Nevyhnutné ošatenie a obuv                                     Dospelí, deti                        do  60 eur                             

2 Predmety základnej potreby pri nástupe do školy Deti                                       do  40 eur                  

3 Poplatok za dieťa v škole prírody                              Deti                                       do  50 eur               

4 Mimoškolská a záujmová činnosť                             Deti                                       do  50 eur                  

5 Dlhodobé ochorenie rodiča alebo dieťaťa              Dospelí, deti                         do 80 eur                     

6 Výdavky na kúpeľnú liečbu                                        Dospelí, deti                         do 70 eur                    

7 Výdavky na vybavovanie osobných dokladov        Dospelí, deti                         do 30 eur                   

8 Náklady spôsobené živelnou pohromou                 Dospelí                                  do 1000 eur           

9 Nevyhnutné vybavenie domácnosti                         Dospelí                                  do 200 eur                

10 Iné výdavky                                                                 Dospelí                                  do 100 eur 


