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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy 

 

č. 2/2009 

O POSTUPE A PODMIENKACH PRI POSKYTOVANÍ  
 JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI  

A JEDNORAZOVEJ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI MESTOM KROMPACHY 

Mestské zastupiteľstvo Mesta Krompachy (ďalej len „MsZ“)  podľa ustanovenia § 6  ods. 1 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 599/2003 
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov 
v y d á v a  toto Všeobecne záväzné nariadenie o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej 
dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Krompachy. 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) ustanovuje postup a podmienky, na základe 
ktorých Mesto Krompachy (ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a  jednorazovej dávky  sociálnej pomoci (ďalej 
len „jednorazová dávka“) a rozhoduje o výške tejto dávky. 

Čl. 2 
Základné ustanovenia 

1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len občanovi, ktorý 

a) má na území mesta trvalý pobyt, 

b) nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (nemá dlh na miestnych daniach, na miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za nájom a pod.) resp. má  
spracovaný  splátkový  kalendár  na splatenie  záväzkov a  tento dodržiava  pravidelnými 
splátkami.  

2) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. Jednorazová dávka sa poskytuje  
na základe individuálneho posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb a mesto 
ju poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. 

3) Podmienkou na priznanie jednorazovej dávky je uplatnenie si všetkých zákonných  nárokov  
zo strany občana,  ktoré  mu garantuje  štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne 
posudzovaných osôb. 

4) Hmotná núdza je stav, keď  príjem občana  a  fyzických osôb, ktoré sa spolu s občanom posudzujú, 
nedosahujú  životné  minimum podľa zákona  č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom  spoločne posudzujú, 
si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.  

5) Sociálna núdza je 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 svoj vek, nepriaznivý 
zdravotný  stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. Tiež je to stav, keď  občan 
s ťažkým zdravotným  postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky svojho postihnutia alebo ich 
prekonať. 

Čl. 3 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi, výška dávky 

1) V zmysle § 15  zákona  č. 599/2003 Z. z. o pomoci  v hmotnej  núdzi a o zmene a  doplnení  
niektorých  zákonov  môže mesto  poskytnúť  jednorazovú  dávku  v hmotnej núdzi  občanovi  
v hmotnej núdzi a fyzickým  osobám,  ktoré  sa  s občanom  v hmotnej  núdzi  spoločne 
posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi. 
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2) Dávku možno poskytnúť najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na: 

a) nevyhnutné ošatenie a obuv,    

b) základné  vybavenie  domácnosti  (posteľ, vankúš a prikrývka, posteľná bielizeň, stôl,  stolička, 
skriňa, varič, sporák,  vykurovacie teleso, palivo, práčka, chladnička a bežný kuchynský riad), 

c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené  dieťa  (pri príležitosti  nástupu detí  do školy,  
na úhradu  poplatkov  do školy v prírode a kurzy); podmienkou priznania dávky  na tento účel je 
riadne plnenie povinnej školskej dochádzky,   

d) mimoriadne liečebné náklady (napr. poplatky za ústavnú starostlivosť a kúpeľnú  liečbu, úhrada 
cestovných výdavkov  na liečenie a návštevu  špecializovaných zdravotníckych ústavov,  nákup 
nevyhnutných zdravotníckych pomôcok, potrieb a špeciálneho zdravotného materiálu, úhradu 
doplatku za lieky a pod.);  podmienkou  priznania  dávky  na tento účel  je  vyjadrenie 
ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti liečenia, odborného vyšetrenia alebo odkázanosti 
na používanie zdravotníckej pomôcky. 

3) Dávku podľa tohto paragrafu možno poskytnúť najviac do výšky trojnásobku životného minima 
(zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) vo forme finančnej, vecnej 
a kombinovanej. 

Čl. 4  
Jednorazová dávka sociálnej pomoci, výška dávky  

1) Občanovi, ktorý sa ocitol v sociálnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne 
posudzujú, môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci na mimoriadne výdavky. 

2) Pre účely tohto VZN sa za takého občana považuje: 

a) Nezamestnaný občan, ktorý je evidovaný  ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom 
územnom obvode úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorý sa  preukáže,  že  je  čakateľom 
na rozhodnutie o priznaní  dávky v hmotnej núdzi a za posledný  mesiac  sa  dostal  
do nepriaznivej  sociálnej  a finančnej situácie (je bez príjmu). Na preklenutie doby  do 
vyplatenia jeho prvej dávky v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi poskytnutá jednorazová 
dávka sociálnej pomoci. 

b) Občan, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní invalidného, resp. 
starobného dôchodku, ktorý má  vo vybavovaní a za posledný mesiac sa dostal do nepriaznivej 
sociálnej a finančnej situácie. Na  preklenutie  doby  do  vyplatenia  jeho  prvej  dávky  
dôchodku,  resp.  preddavkovej  dávky  v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi poskytnutá 
jednorazová dávka sociálnej pomoci. 

c) Občan, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo 
z ústavného liečenia (protialkoholické, protidrogové), ktorý sa preukáže  okrem  prepúšťacej  
správy aj tým,  že sa zaevidoval  na ÚPSVaR  do evidencie nezamestnaných občanov ako 
uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku v hmotnej núdzi, nemá žiadne príjmy a potrebuje 
prostriedky  na vybavenie dokladov a na základné životné potreby. Na  preklenutie  doby  
do vyplatenia  jeho  prvej  dávky  v  hmotnej  núdzi,  resp. dávky  v nezamestnanosti mu môže 
byť poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci. 

d) Občan,  ktorý  žije sám v domácnosti,  je poberateľom  starobného  alebo  invalidného 
dôchodku ako jediného  zdroja  príjmu  a  ten  nepresahuje  1,2 násobok  životného  minima  
podľa zákona  č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov. Na úhradu 
mimoriadnych výdavkov môže byť takému občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej 
pomoci.  

3) Ďalej pre účely tohto VZN sa za takého považuje aj občan,  ktorý  sa dostal do náhlej  núdze 
z dôvodu  vzniku  osobitných  mimoriadnych udalostí a to: 

a) Pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ zostal osamelý a nemá žiadnych príbuzných. 
Na zmiernenie mimoriadne  zvýšených výdavkov  pri zabezpečení  pohrebu  môže byť takému 
občanovi  poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.   

b) Pri umiestnení  do  zariadenia  sociálnych  služieb alebo  zdravotníckeho  zariadenia ak ide 
o osamelú osobu. Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie 
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nevyhnutných hygienických a osobných  potrieb môže byť  takému  občanovi  poskytnutá 
jednorazová dávka sociálnej pomoci.     

c) V dôsledku  živelnej  pohromy,  havárie  (požiar,  povodeň a pod., ak  je poškodené bývanie) 
alebo inej nepredvídanej udalosti, ktorá spôsobila, že občan nie je schopný z vlastných príjmov 
pokryť náklady na základné životné potreby.  Na  zmiernenie  mimoriadne zvýšených  výdavkov  
na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, ošatenia, potravín a bývania, možno takému 
občanovi  poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci.  

d) Pri mimoriadne zvýšených liečebných výdavkoch  v  dôsledku  náhle  vzniknutého  úrazu, 
pri dlhodobom a onkologickom ochorení.  Na  zmiernenie mimoriadne  zvýšených výdavkov  
(nákup liekov, zdravotníckych pomôcok a potrieb)  môže  byť  takému  občanovi  poskytnutá 
jednorazová dávka sociálnej pomoci.  

e) Z dôvodu ďalších nepredvídaných udalostí. Na  zmiernenie  mimoriadnych  zvýšených  
výdavkov  pri iných  nepredvídaných  udalostiach života môže byť takému občanovi poskytnutá 
jednorazová dávka sociálnej pomoci.     

4) Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci mesto pokladá 
výdavky najmä na: 

a) nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi, 

b) úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity nezaopatreného dieťaťa; podmienkou 
priznania dávky  na tento účel je riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, 

c) mimoriadne liečebné náklady (napr. poplatky za ústavnú starostlivosť a kúpeľnú  liečbu, úhrada 
cestovných výdavkov  na liečenie a návštevu  špecializovaných zdravotníckych ústavov,  nákup 
nevyhnutných zdravotníckych pomôcok, potrieb a špeciálneho zdravotného materiálu, úhradu 
doplatku za lieky a pod.);  podmienkou  priznania  dávky  na tento účel  je  vyjadrenie 
ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti liečenia, odborného vyšetrenia alebo odkázanosti 
na používanie zdravotníckej pomôcky,  

d) nákup základného vybavenia domácnosti, najmä:  posteľ, vankúš a prikrývka, posteľná bielizeň, 
stôl,  stolička, skriňa, varič, sporák,  vykurovacie teleso, palivo, práčka, chladnička a bežný 
kuchynský riad. 

5) Dávku podľa tohto paragrafu možno poskytnúť najviac do výšky trojnásobku životného minima 
(zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov) vo forme finančnej, vecnej 
a kombinovanej. 

Čl. 5  
Postup pri schvaľovaní, výplate a zúčtovaní  jednorazovej dávky 

1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana na tlačive, ktoré  
tvorí prílohu č. 1 k tomuto VZN. Občan v žiadosti uvedie  účel, na ktorý žiada poskytnutie 
jednorazovej dávky.  

2) Občan podáva mestu žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky prostredníctvom príslušného 
oddelenia Mestského úradu v Krompachoch (ďalej len „MsÚ“).  

3) Mesto posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak je to potrebné, vyzve žiadateľa o jej doplnenie 
v primeranej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované údaje alebo doklady, mesto 
žiadosť odmietne a písomne to oznámi žiadateľovi. 

4) Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad  s kritériami tohto VZN posúdi  príslušné oddelenie 
MsÚ, k žiadosti  spracuje  záznam  z prešetrenia sociálnych a príjmových pomerov  žiadateľa 
a následne návrh na priznanie/nepriznanie jednorazovej dávky a jej výšku.  

5) O poskytovaní jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta v rámci schváleného rozpočtu 
na základe podkladov príslušného oddelenia MsÚ. 

6) Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní jednorazovej dávky mesto písomne oznámi žiadateľovi 
do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. 

7) Jednorazová dávka sa môže vyplatiť formou: 

a) peňažného plnenia - v  hotovosti  cez  pokladňu  MsÚ  do  3  dní   po  nadobudnutí 
právoplatnosti  rozhodnutia  o  priznaní  jednorazovej dávky  s  následným  preukázaním  
dokladov o úhrade vzniknutých výdavkov,  
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b) peňažného plnenia - bezhotovostným prevodom na účet príslušnej inštitúcie na úhradu 
nevyplatených  výdavkov  (na  zabezpečenie  dodržania  účelu  použitia  jednorazovej dávky)  
do 3  dní  po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky,  

c) vecného  plnenia - formou  priameho  nákupu  potravín,  ošatenia,  obuvi  u dodávateľa  tovarov 

(na zabezpečenie dodržania účelu použitia jednorazovej dávky) do 3 dní po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazovej dávky. 

8) Príjemca jednorazovej dávky je povinný zúčtovať jednorazovú dávku bezodkladne po jej vyčerpaní, 
najneskôr  do 1 mesiaca od jej poskytnutia na tlačive, ktoré  tvorí prílohu č. 2  k tomuto VZN. 
K zúčtovaniu doloží doklady o tom, že poskytnutá jednorazová dávka bola použitá na ten účel,  
ktorý je uvedený v rozhodnutí.  

9) Príjemcovi jednorazovej dávky,  ktorý nezúčtuje  jednorazovú dávku podľa  bodu 8 tohto článku, 
alebo dávku použije na iný účel ako bola určená v rozhodnutí, nebude už jednorazová dávka 
poskytnutá. 

Čl. 6  
Spoločné ustanovenia 

1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa čl. 3 a jednorazovú dávku sociálnej pomoci podľa čl. 3 
tohto VZN je možné poskytnúť spravidla jedenkrát do roka.  Poskytnutie jednorazovej dávky podľa 
čl. 3  a čl. 4 sa navzájom nevylučujú. 

2) Mesto  si  vyhradzuje  právo   kontrolovať  využitie   ním   poskytnutých   jednorazových dávok. 
V prípade poskytnutia jednorazovej dávky na nákup základného vybavenia domácnosti  alebo  
na úpravu  bytových  pomerov  po živelnej  udalosti  si mesto vyhradzuje právo kontroly účelnosti 
jeho využitia priamo v byte príjemcu. 

Čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

1) Toto VZN bolo schválené uznesením MsZ  č. 26/D-1  zo dňa 15. decembra 2009. 

2) Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia mestským zastupiteľstvom a účinnosť 15-tym  dňom 
po vyvesení VZN na úradnej tabuli mesta, t.j. dňa  1. januára 2010. 

 
V Krompachoch dňa 16.12.2009  
                                                                           

 
 
 
 
Ing. Iveta Rušinová 
   primátorka mesta  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 17. 12. 2009  
Nadobúda účinnosť dňom:         01. 01. 2010  
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                  Príloha č. 1 k VZN č. 2/2009 
 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

ŽIADOSŤ O  POSKYTNUTIE 
*A.   JEDNORAZOVEJ DÁVK Y V HMOTNEJ NÚDZI  

*B.   JEDNORAZOVEJ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI  

A. Žiadateľ: 

Meno a priezvisko: 

Dátum narodenia:                                   Rodinný stav:                                Kontakt: 

Trvalý pobyt: 

Zamestnanie: 

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na ÚPSVaR  od: 

B. Údaje o manželovi/manželke, nezaopatrených deťoch a ďalších spoločne posudzovaných osobách, 

žijúcich v spoločnej domácnosti: 

Meno a priezvisko 
Dátum 

narodenia 
Zamestnávateľ 

( škola ) 
Príbuzenský 

vzťah 

    

    

    

    

    

C. Bytové  a  majetkové  pomery: 

Druh bytu:                                                           Počet izieb: 

Počet osôb v byte:                                               z toho: dospelí, zaopatrené deti:                           
                                                                                         nezaopatrené deti: 
Výdavky za bývanie (potvrdenie):                                   
nájomné:                                                             inkaso:                   

Iné mimoriadne výdavky : 

Vlastníctvo : 

Uhradené záväzky voči mestu:    
(poplatok za komunálny odpad, daňové poplatky - potvrdiť na MsÚ): 

 

 

 
Dlh na nájomnom: mám - nemám, ak áno, akú sumu :  ........................... €    
(potvrdiť u bytového správcu alebo vlastníka domu) 
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D. Príjem: 

Potvrdiť  (doložiť dokladom) Žiadateľ 
Manžel/manželka/ďalšie 

spoločne posudzované osoby 

Čistý mesačný príjem   

Dávka v nezamestnanosti   

Dôchodok (druh) .......................   

Prídavky na ...... deti    

Výživné  na .......deti   

Rodičovský príspevok   

Dávka v hmotnej núdzi a príspevky     

Iné príjmy   

Celkom   

SPOLU PRÍJEM:   

E. Odôvodnenie žiadosti: 

 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov 

z uvedenia nepravdivých údajov. 

Súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov za účelom zhodnotenia poskytnutia jednorazovej 

dávky, jej evidencie a štatistického vyhodnocovania.  

 
V Krompachoch dňa  ........................................ 

................................................... 

                                                                                                              podpis  žiadateľa   

F. Výpočet sociálnej odkázanosti  (vyplní MsÚ): 
 

Počet spoločne posudzovaných osôb:           Životné minimum: 
Príjem:           Rozdiel oproti životnému minimu: 
Návrh na priznanie dávky:  áno - nie           Výška dávky:                                           
Forma:              
Odôvodnenie:  

  

  

Údaje overil a výpočet uskutočnil  (meno, podpis): .......................................................................  

* Hodiace  sa zakrúžkovať 
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               Príloha č. 2 k VZN č. 2/2009 
 

MESTO KROMPACHY 
Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

 

 
 

ZÚČTOVANIE  
 

*A.  JEDNORAZOVEJ DÁVKY V  HMOTNEJ NÚDZI  

*B.  JEDNORAZOVEJ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI  

 

 

Číslo spisu:  

 
 

Príjemca jednorazovej   

Dátum narodenia  

Adresa trvalého pobytu  

Účel použitia príspevku  

Výška poskytnutého príspevku   

Výška skutočných výdavkov  (uznaných)  

Rozdiel      

Počet príloh (dokladov) k zúčtovaniu  

 

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v predloženom zúčtovaní sú pravdivé a som si vedomý(á) 

právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov. 

Súhlasím s použitím a spracovaním osobných údajov za účelom zúčtovania poskytnutého 

finančného príspevku, jeho evidencie a štatistického vyhodnocovania.  

 

V Krompachoch, dňa  ........................................ 

                                                                                                                            

 

................................................... 

                                                                                                            podpis  príjemcu     

      

                                                                                                                                                                                                                  

Údaje overil a zúčtovanie odsúhlasil  (meno, podpis):    

V Krompachoch dňa 

  
 
 
 
 
 
  * Hodiace  sa zakrúžkovať 


