
 

 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Pečovská Nová Ves dňa 25.4.2006 

 

VZN nadobúda účinnosť dňa 10.5.2006 

 

 

 

 Obecné zastupiteľstvo v Pečovskej Novej Vsi v zmysle zákona NR SR č. 599/2003 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov    vydáva toto  

 

                                   všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2006 

                  o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje podmienky, na 

základe ktorých obec Pečovská Nová Ves pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti 

rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003   

o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a o výške poskytovanej jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi. 

 

 

 

Článok II 

Hmotná núdza 

  

1. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne 

posudzujú, nedosahuje životné minimum /zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime  

v znení neskorších predpisov /a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne 

posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 

 

2. Na zabezpečenie základných životných podmienok patrí občanovi, ktorý je v hmotnej 

núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú dávka 

v hmotnej núdzi a príspevky za podmienok ustanovených zákonom č. 599/2003 Z.z., § 10 

až 14  zákona. 

 

 

Článok III. 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

1. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 

spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky na zabezpečenie základných 

životných podmienok môže obec poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

 



2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi obec  poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov 

na : 

a) nevyhnutné ošatenie, t.j. nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi 

b) mimoriadne liečebné náklady, t.j. úhrada doplatku za lieky prípadne špeciálneho 

zdravotného materiálu pri  nádorovom  ochorení občana v hmotnej núdzi alebo jeho 

rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje 

c) základné vybavenie domácnosti, t.j. posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák, 

vykurovacie teleso  

 

 

 

3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje obec zo svojho rozpočtu. 

 

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

 

 

 

Článok IV. 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

 

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

a) má na území obce trvalý pobyt 

b) nemá voči obci žiadne finančné záväzky / tj. nemá pohľadávky na miestnych 

daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a 

pod. / 

c) je nekonfliktný, žije usporiadaným životom, nemá problémy občianskeho 

spolunažívania, je aktívny pri hľadaní práce 

Na tieto podmienky sa neprihliada v prípade náhlej núdze občana v hmotnej núdzi 

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou. 

 

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

občana. V žiadosti musí byť uvedený účel, na ktorý sa žiada o poskytnutie dávky. 

Súčasťou žiadosti je aj kópia právoplatného rozhodnutia o hmotnej núdzi a pomoci 

v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami a doklady preukazujúce účel, na ktorý sa žiada        

o poskytnutie dávky. 

 

3. Občan podáva žiadosť o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  na podateľni 

obecného úradu. 

 

4. Obecný úrad, referát sociálnych vecí posúdi úplnosť žiadosti a v prípade potreby vyzve 

žiadateľa na  jej doplnenie v lehote 7 dní. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní 

požadované údaje alebo doklady, obec žiadosť ďalej nebude posudzovať. 

 

5. Obecný úrad, referát sociálnych vecí predloží kompletnú žiadosť o poskytnutie 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na zasadnutie komisie sociálnej, bytovej pri OZ . 

Komisia žiadosť posúdi a predloží svoje stanovisko  na rozhodnutie starostovi obce. 

 

 

 



 

6. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce v rámci 

schváleného rozpočtu obce na základe doporučenia komisie sociálnej a  bytovej pri OZ do 

30 dní odo dňa podania žiadosti. Ustanovenie prvej vety sa nepoužije v prípade náhlej 

núdze občana v hmotnej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou 

podobnou udalosťou. 

 

7. Na rozhodovanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. Proti rozhodnutiu starostu obce sa nemožno 

odvolať. 

 

8. Ak sa jednorazová dávka v hmotnej núdzi neposkytne, obecný úrad to oznámi žiadateľovi 

písomne do 30 dní od rozhodnutia starostu obce o neposkytnutí dávky. 

 

9. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi len raz v kalendárnom 

roku. To neplatí, ak sa občan v hmotnej núdzi ocitne v náhlej núdzi spôsobenej živelnou 

pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou. 

 

 

 

Článok V. 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

 

1. O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce v rámci objemu 

finančných prostriedkov schválených v rozpočte obce na poskytovanie pomoci v hmotnej 

núdzi. 

 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov možno poskytnúť 

vo výške najviac  

 

a) 1 000 Sk na žiadateľa podľa článku III ods. 2 písm. a) 

b) 2 000 Sk na žiadateľa podľa článku III ods. 2 písm  b) 

c) 2 000 Sk  podľa článku III ods. 2 písm.c) 

 

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Na tomto  VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.4.2006 

2. VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli obce. 

 

 

 

 

 

                                                                                     Jaroslav Baňas 

                                                                                       starosta obce 


