
Návrh VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK č. 6/2016  ktorým sa určuje postup 

a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi obcou Spišský Štiavnik.    

Obecné zastupiteľstvo v Spišskom Štiavniku na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 

Ústavy Slovenskej republiky, podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Štiavnik , ktorým sa 

určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci a jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi obcou Spišský Štiavnik.    

Článok 1     Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len ,,VZN“) ustanovuje podmienky, na základe ktorých 

obec Spišský Štiavnik ( 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.   

Jednorazová dávka sociálnej pomoci 

Článok 2 

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,    

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,  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) 

pohreb g) nákup základného vybavenia domácnosti, najmä: posteľ , stôl, stolička, skriňa, varič, 

sporák, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny, posteľná bielizeň a bežný kuchynský riad   

4) Dávku podľa odseku 2 možno poskytnúť najviac do výšky trojnásobku životného minima1 vo forme 

finančnej, vecnej a kombinovanej.    

5) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci poskytuje obec zo svojho rozpočtu.    

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

Článok 3 



1) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť  len občanovi obce  Spišský Štiavnik 

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 3 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 Spišský Štiavnik .    

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 starosta obce v rámci schváleného 

rozpočtu na základe návrhu Obecného úradu Spišský Štiavnik – oddelenia evidencie obyvateľov a 

sociálnych vecí.   

6) Poskytnutie alebo neposkytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec písomne oznámi 

žiadateľovi do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti.    

7) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže obec poskytnúť tomu istému žiadateľovi (a jeho 

rodinným príslušníkom) len raz v kalendárnom roku.    

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi  

1 Zákon  č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov 

Článok 4 

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

domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi2   

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 potrieb3   

3) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi len raz v kalendárnom roku.   

4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec Spišský Štiavnik poskytnúť občanovi v peňažnej, 

vecnej alebo kombinovanej forme.   

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

Článok 5 

1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnú  len občanovi, ktorý  a) má na území obce 

trvalý pobyt ,  b) má platný občiansky preukaz c) je v hmotnej núdzi (preukáže potvrdením UPSVaR)     

2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnú 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 Spišský Štiavnik.    

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 v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce v rámci schváleného 

rozpočtu na základe návrhu Obecného úradu Spišský Štiavnik – oddelenia evidencie obyvateľov a 

sociálnych vecí.    

Článok 6  

Záverečné ustanovenia 

1)  Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon 71/1967 Zb. o 

správnom konaní.   

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Spišskom Štiavniku číslo …………….. zo dňa ......... ..... a účinnosť nadobúda dňa .............      

                                                                                                                   Bc .Mária Kleinová                                                                                                             

                                                                                                                    Starostka obce 

2 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 3 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 
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