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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 12/2009
o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta
Mesto Želiezovce podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. p ) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 24 zákona č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“).

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenia ustanovuje podmienky, na základe ktorých mesto
Želiezovce (ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci občanom mesta
Želiezovce.

DRUHÁ HLAVA
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je sociálna dávka, ktorú môže mesto poskytnúť
občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej
núdzi posudzujú spoločne, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.1
(2) Hmotná núdza je pre účely tohto VZN stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú nedosahuje životné minimum určené osobitným
predpisom.2
(3) Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť občanovi
a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú ak sa občan alebo fyzické
osoby, ktoré sú s občanom spoločne posudzované nachádzajú nie vlastným zavinením
v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového príjmu nepresahuje dvojnásobok
životného minima určeného osobitným predpisom.2
(4) Jednorazová dávka sociálnej pomoci sa môže ďalej poskytnúť ak sa rodine
s nezaopatreným dieťaťom, alebo nezaopatrenými deťmi narodili trojčatá a to bez ohľadu
na výšku celkového príjmu rodiny.
(5) Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto VZN ohrozenie fyzickej osoby sociálnym
vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť
svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie
základných životných potrieb, ďalej pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý
zdravotný stav.
(6) Sociálna udalosť je pre účely tohto VZN udalosť v živote občana alebo fyzických osôb,
ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorá znamená pre občana alebo fyzické osoby
obmedzený prístup k uspokojovaniu ich potrieb, prináša určité sociálne dôsledky a na jej
prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci zo strany mesta.
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TRETIA HLAVA
§3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

(1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi
a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa
vypláca opakovaná dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi, najmä na
úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák, pračka,
chladnička, vykurovacie teleso, nákup paliva, vodovodné batérie, vaňa a pod.),
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadne liečebné náklady,
e) iné nepredvídané výdavky.
(2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej
alebo kombinovanej.
(3) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných
skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima určeného
osobitným predpisom.2
(4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi
a osobám, ktoré sú s ňou posudzované spoločne, raz za kalendárny rok.
(5) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou (dobrovoľnou) dávkou a na jej
poskytnutie nie je právny nárok.
(6) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje z rozpočtu mesta.
§4
Jednorazová dávka sociálnej pomoci
(1) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám,
ktoré sa s občanom posudzujú spoločne ak sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii
a výška ich celkového príjmu nepresahuje dvojnásobok životného minima určeného
osobitným predpisom.2
(2) Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť na úhradu mimoriadnych
výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so vzniknutou sociálnou
udalosťou.
(3) Za mimoriadne výdavky pre účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa
považujú výdavky najmä na:
a) liečbu závažného ochorenia,
b) čiastočnú úhradu zdravotnej pomôcky,
c) úhrada nákladov spojených s kúpeľnou liečbou nezaopatreného dieťaťa,
d) úhrada nákladov spojených s účasťou dieťaťa na letných táboroch, lyžiarskych
výcvikoch, po predložení dokladu od organizátora podujatí,
e) úhrada nákladov na zakúpenie učebných pomôcok a študijný materiál,
f) úhrada nákladov na mimoškolskú činnosť nezaopatreného talentovaného dieťaťa
(detí),
g) úhrada nákladov na kúpu alebo opravu nevyhnutného vybavenia a zariadenia
domácností, vrátane nákupu paliva a nedoplatkov za spotrebované energie,
h) úhrada nákladov pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne
posudzovaná,
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(4)
(5)
(6)

(7)

i) úhrada nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej udalosti (požiar, záplavy,
víchrice a pod.),
j) iné výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo sociálnou udalosťou
žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom posudzované spoločne za
podmienky, že si žiadateľ alebo osoby spoločne posudzované uplatnili zákonný nárok
na dávku sociálneho poistenia, dávku v hmotnej núdzi, výživné, či štátnu sociálnu
dávku.
Jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže mesto poskytnúť aj rodine s nezaopatreným
dieťaťom (deťmi) bez ohľadu na výšku celkového príjmu rodiny, pri narodení trojčiat.
Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dobrovoľná dávka odkázaným občanom mesta. Na
jej poskytnutie nie je právny nárok.
Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť raz za kalendárny rok do výšky
skutočných výdavkov, najviac do výšky dvojnásobku životného minima určeného
osobitným predpisom.2
Jednorazová dávka sociálnej pomoci sa poskytuje z rozpočtu mesta.

§5
Úmrtie občana
(1) V prípade úmrtia občana, ktorý mal trvalý pobyt v Želiezovciach a nemá žiadnych
príbuzných, mesto uhradí najnutnejšie výdavky súvisiace so zabezpečením pohrebu.
Úhradu vynaložených skutočných výdavkov si mesto v plnej výške uplatní v rámci
dedičského konania. Ak bol občan úplne bezmajetný, znáša výdavky spojené so
zabezpečením pohrebu mesto Želiezovce zo svojho rozpočtu.

ŠTVRTÁ HLAVA
POSKYTOVANIE JEDNORÁZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI,
JEDNORÁZOVEJ DÁVKY SOCIALNEJ POMOCI
§6
(1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno
poskytnúť len odkázanému občanovi, ktorý
a) má na území mesta trvalý pobyt,
b) nemá voči mestu finančné záväzky (na miestnych daniach a poplatkoch) po lehote
splatnosti.
(2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci je možné
poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana.
(3) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, respektíve jednorazovej
dávky sociálnej pomoci k svojej žiadosti priloží:
a) aktuálnu výšku svojho príjmu a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom
spoločne posudzované, vrátane prídavkov na dieťa a výživného,
b) potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do evidencie
uchádzačov o zamestnanie, doklad zo sociálnej poisťovne o poberaní podpory
v nezamestnanosti, potvrdenie o výške sociálnych dávok,
c) u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy,
d) doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním.
(4) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej
pomoci podáva žiadateľ na predpísanom tlačive na Mestský úrad v Želiezovciach – referát
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sociálnych vecí a zdravotníctva. Žiadosť musí mať písomnú formu, musí obsahovať
odôvodnenie a musí byť vlastnoručne žiadateľom podpísaná.
(5) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, referát sociálnych vecí a zdravotníctva
vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.
(6) Ak žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nedoplní svoju žiadosť
v stanovenej lehote, referát sociálnych vecí a zdravotníctva bude postupovať v zmysle
zákona o správnom konaní.3
(7) Ak žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci nedoplní v stanovenej
lehote svoju žiadosť o požadované údaje, prípadne požadované doklady, žiadosť
o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci bude zamietnutá.
(8) Každú úplnú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej
dávky sociálnej pomoci, na základe kritérií stanovených týmto VZN, posúdi referát
sociálnych vecí a zdravotníctva.
(9) O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci
rozhoduje primátor mesta v súlade s osobitným predpisom1 a týmto VZN.
(10) Poskytnutie, respektíve neposkytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci oznámi
referát sociálnych vecí a zdravotníctva žiadateľovi v lehote do 30 kalendárnych dní od
doručenia úplnej žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci.
(11) Menný zoznam občanov – žiadateľov, ktorým bola poskytnutá sociálna pomoc sa
predloží raz štvrťročne na zasadnutie Rady úseku sociálnych vecí a zdravotníctva pri MsZ
v Želiezovciach.

PIATA HLAVA
Záverečné ustanovenia
§7
(1) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.
(2) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní.
(3) Toto VZN schválilo M s Z v Želiezovciach dňa 29. októbra 2009 uznesením číslo
190/2009.
(4) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Želiezovce č. 12/2009 o poskytovaní sociálnej
pomoci občanom mesta Želiezovce nadobúda účinnosť dňom 1.1.2010
(5) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca účinnosť VZN mesta Želiezovce č.
5/2005 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

V Želiezovciach, 6.11.2009

Ing. arch. Pavel Bakonyi, v.r.
primátor mesta

1) zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2) zákon č. 601/2003 Z. z. o určení súm životného minima
3) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

