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Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2019 

o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej v zmysle článku 68 Ústavy SR, ustanovenia §11 

ods. 4 písm. g/ a ustanovenia §6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo dňa ................ na tomto všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len "nariadenie"). 

 

 

     

Článok 1     

     Úvodné ustanovenie  

 

Toto nariadenie upravuje podmienky, na základe ktorých obec Horná Kráľová ( ďalej len 

,,obec“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej 

dávky sociálnej pomoci a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o výške tejto dávky.  

   

     Článok 2 

   Jednorazová dávka sociálnej pomoci  

 

1) Občanovi, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom 

spoločne posudzujú, môže obec poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci na 

mimoriadne výdavky.     

2) Sociálnou núdzou sa na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci rozumie:   

a) stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o 

svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo 

kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav 

(invalidita podľa právoplatného rozhodnutia alebo posudku Sociálnej poisťovne, choroba, 

porucha zdravia alebo zdravotné postihnutie uznané príslušným ošetrujúcim lekárom, 

sociálnu neprispôsobivosť alebo stratu zamestnania,  

b) stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky 

ťažkého zdravotného postihnutia alebo ich prekonať,     

c) stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 

d) stav spôsobený pokazením zdroja tepla a teplej úžitkovej vody v rodinnom dome alebo 

byte, ktorý občan využíva na trvalé bývanie. 

 

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť iba sociálne slabším jednotlivcom a 

rodinám. 

3) Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci obec pokladá výdavky najmä na  

a) nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi, 

b) zabezpečenie  časového cestovného lístka na MHD pre nezaopatrené dieťa, 

c) úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity nezaopatreného dieťaťa, 

d) kúpeľnú liečbu okrem cestovných výdavkov,   
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e) úhradu doplatku za lieky, špeciálny zdravotný materiál, úhradu odborného zdravotného 

ošetrenia a cestovných nákladov spojených s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo 

miesta trvalého bydliska v prípade osobitne závažného ochorenia občana v sociálnej núdzi 

alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje,  

f) nákup základného vybavenia domácnosti  

4) Poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci je závislé od rozpočtu obce.     

5) Na poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci nie je právny nárok.     

 

Článok 3  
 

1) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť  len občanovi, ktorý má na 

území obce trvalý pobyt  

2) Občan žiadajúci o túto dávku nemôže mať záväzky voči obci Horná Kráľová 

2) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť len na základe písomnej 

žiadosti občana, ktorý v žiadosti uvedie účel, na ktorý žiada poskytnutie dávky a tento účel 

resp. zámer použitia dostatočne zdokladuje. Povinnosťou žiadateľa je poskytnutú jednorazovú 

dávku sociálnej pomoci vyúčtovať najneskôr do 2 mesiacov od jej poskytnutia. V prípade 

nesplnenia si tejto povinnosti už nebude jednorazová dávka sociálnej pomoci občanovi 

poskytnutá.     

3) Občan podáva obci žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

prostredníctvom Obecného úradu Horná Kráľová, k žiadosti musí vydokladovať príjem 

žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktorých príjem 

nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným predpisom (§2 

zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov)    

4) Obec posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak je to potrebné, vyzve žiadateľa na 

jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované údaje 

alebo doklady, obec žiadosť odmietne a písomne to oznámi žiadateľovi.   

5) O poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo  

6) Jednorazová dávka sociálnej pomoci môže byť poskytnutá občanovi iba 1-krát za 

kalendárny rok. 

 

Článok 4  

           Jednorazová dávka v hmotnej núdzi   

 

1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych 

výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi    

2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného 

ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti a to postele, stola, stoličky, 

chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, 

bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb    

3) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi iba 1-krát v 

kalendárnom roku.    

4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec Horná Kráľová poskytnúť občanovi 

v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme.    

5) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.     
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Článok 5  

 

1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť  len občanovi, ktorý 

a) má na území obce trvalý pobyt , 

b) má platný občiansky preukaz  

c) je v hmotnej núdzi (preukáže potvrdením UPSVaR)    

d) nemá záväzky voči obci Horná Kráľová 

2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len na základe písomnej 

žiadosti občana, ktorý v žiadosti uvedie účel, na ktorý žiada poskytnutie dávky a tento účel 

resp. zámer použitia dostatočne zdokladuje.     

3) Občan podáva obci žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

prostredníctvom Obecného úradu Horná Kráľová.     

4)  Obec posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak je to potrebné, vyzve žiadateľa na 

jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované údaje 

alebo doklady, obec žiadosť odmietne a písomne to oznámi žiadateľovi.   

5) Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je závislé od rozpočtu obce 

5) O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje obecné 

zastupiteľstvo  

 

Článok 6 

   Úmrtie občana 

 

Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, obec Horná Kráľová uhradí 

najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov formou faktúry. 

Úhradu poskytnutej sumy si obec v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní zosnulého 

občana. Ak občan po sebe nezanechal žiaden majetok, znáša výdavky spojené s pohrebom 

obec Horná Kráľová. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1)  Všetky zmeny a doplnky tohto nariadenia podliehajú schváleniu Obecného 

zastupiteľstva v Hornej Kráľovej. 

2) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon 

71/1967 Zb. o správnom konaní.    

 

Obecné zastupiteľstvo v Hornej Kráľovej sa uznieslo dňa ..................na tomto všeobecne 

záväznom nariadení a účinnosť nadobúda dňom ...................... 

   
                                                                                                                   

Emil Rábek,  

                                                            starosta obce Horná Kráľová 

 

 

Návrh VZN bol na úradnej tabuli vyvesený:   

 Zvesený dňa:   

 Schválené VZN bolo na úradnej tabuli vyvesené:   

 Vyhlásené  dňa:                     


