
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2010 2 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 1/2010 
zo dňa 28.10.2010  

o poskytovaní sociálnej pomoci   
 

 

 

Mesto Spišská Belá  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 v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 

„nariadenie“):  

 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých Mesto Spišská Belá 

(ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje jednorazovú dávku v 

hmotnej núdzi a  jednorazovú dávku sociálnej pomoci občanom (obyvateľom) mesta Spišská Belá .  
 

 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť 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 podľa osobitného predpisu.  

 

2. Hmotná núdza je pre účely tohto nariadenia stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s 

občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum určené osobitným predpisom.  

 

3. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou 

nastáva stav jej hmotnej núdze.  

 

4. 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 v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového príjmu 

nepresahuje jedna a pol násobok  životného minima určeného osobitným predpisom, alebo ak sa 

rodine s nezaopatreným dieťaťom (deťmi) narodili trojčatá a viac detí alebo opakovane do dvoch 

rokov dvojčatá bez ohľadu na výšku celkového príjmu rodiny.  

 

5. Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto nariadenia 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, pre svoje životné návyky alebo pre spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie 

alebo nepriaznivý zdravotný stav .  

 

6. Sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť v živote občana alebo fyzických  

osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorá znamená pre občana alebo fyzické  
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osoby obmedzený prístup k uspokojovaniu ich potrieb, prináša určité sociálne dôsledky  

a na jej prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci.  

 

 
§ 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 dávka v hmotnej 

núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:  

a) nevyhnutné ošatenie,  

b) základné vybavenie domácnosti (posteľ stôl, stoličky - podľa počtu členov rodiny, chladnička, 

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

rádioprijímač)  

c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa alebo 

d) mimoriadne liečebné náklady.  

 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej 

forme.  

 

3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných  

nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima určeného osobitným predpisom.    

 

4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým 

osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, spravidla raz v kalendárnom roku;  

v prípadoch hodných osobitného zreteľa aj viackrát v kalendárnom roku.  

 

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

hmotnej núdzi poskytuje mesto zo svojho rozpočtu. 

  

 
§ 4 

  Jednorazová dávka sociálnej pomoci 

 

1. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré  

sa s občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú s občanom  

spoločne posudzované, nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového  

príjmu nepresahuje jeden a pol násobok životného minima určeného osobitným predpisom.  

 

2. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov  

súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so vznikom sociálnej udalosti žiadateľa.  

 

3. Za mimoriadne výdavky pre účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa  

považujú výdavky, najmä na :  

a) úhradu nákladov na kúpu alebo opravu nevyhnutného vybavenia a zariadenia domácnosti,  a na 

chod domácnosti (napr. energie),  

b) úhradu časti  nákladov pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, 

alebo pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá nežije so žiadateľom v spoločnej domácnosti,  

c) úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy (napr. požiar, povodeň, víchrica a 

pod.),  

d) úhradu iných výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo sociálnou udalosťou 

žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované (ak si žiadateľ alebo 

fyzické osoby, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, uplatnili zákonný nárok na dávku 

sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku, dávku v hmotnej núdzi, avšak im nebola 

doposiaľ poskytnutá na ich účet),  

e) úhradu nákladov na vybavenie si osobných dokladov , resp. na nevyhnuté prostriedky na prežitie  

občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu väzby, z výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavného 

liečenia,     

f) úhradu nákladov na stravovanie formou poskytnutia poukážky na nákup tovaru (potravín).  
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4. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť aj rodine s nezaopatreným  

dieťaťom (deťmi) bez ohľadu na výšku celkového príjmu rodiny pri narodení:  

a) trojčiat a viac detí,  

b) dvojčiat opakovane do dvoch rokov.  

 

5. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť najviac do výšky dvojnásobku  

životného minima určeného osobitným predpisom.  Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno 

poskytnúť v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej forme.  

 

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

sociálnej pomoci poskytuje mesto zo svojho rozpočtu.  

 

 
§ 5 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

 

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť 

len občanovi, ktorý má na území mesta trvalý pobyt.  

 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť 

len na základe písomnej žiadosti.  

 

3. Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

predkladá k žiadosti:  

 

a)    aktuálnu výšku príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne 

posudzované vrátane prídavkov na deti a výživného, 

b)  v prípade, ak je žiadateľ alebo fyzické osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované, 

nezamestnaný/é, potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do evidencie 

uchádzačov o zamestnanie a doklad zo sociálnej poisťovne o poberaní podpory v nezamestnanosti,  

c)  u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy, ak túto skutočnosť nie je možné inak overiť.  

 

4. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci podáva žiadateľ na Mestský úrad v Spišskej Belej. Žiadosť musí mať písomnú formu s 

odôvodnením. Po posúdení žiadosti mesto vydá rozhodnutie v danej veci.  

 
5. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ bude písomne vyzvaný na doplnenie 

žiadosti. Ak v určenej lehote žiadateľ nedoplní svoju žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci o požadované údaje alebo doklady, žiadosti sa nevyhovie.  

 

 
§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

 

2. Týmto nariadením sa ruší všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2004 o poskytovaní sociálnej 

pomoci 

 

3. Toto nariadenie  schválilo  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  dňa 28.10.2010 uznesením č. 

152/2010. 

 

4. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v Spišskej 

Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. 
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§§  77    

ÚÚččiinnnnoossťť  

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. decembra 2010. 

 

 

                                                                                           

V Spišskej Belej  dňa 28.10.2010 

 

 

 

 

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

                                                                                       JUDr. Štefan Bieľak 

                                                                                           primátor mesta 

 

 

 

  

  
Doložky :  

 

 Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej 

tabuli mesta: 

 

 

 

dňa : 12.10.2010                               pečiatka                                               podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  vyvesené 

(publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

 

dňa :  29.10.2010                                        pečiatka                                                podpis: ................................. 

 

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

 

dňa : 14.11.2010                          pečiatka                                             podpis: ........................................ 

                                      

 

 Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť  

 

 

dňa :  1.12.2010                                         pečiatka                                              podpis: ...................................... 
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Dôvodová  správa  
k návrhu všeobecne záväzného nariadenia  

Mesta Spišská Belá 

číslo 1/2010. 
  

 

 

1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi  
 

      Mesto Spišská Belá poskytuje, v snahe pomôcť najchudobnejším občanom mesta, 

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  podľa zákona č. 599 / 2003 Z.z.  o pomoci v hmotnej núdzi a  

podľa VZN č. 6/2004.  

Prechod na euro a zrušenie zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, ktorý nahradil  zákon č. 

448/2009 Z.z.  o sociálnych , ako aj  potreba pomôcť  v krízových situáciách občanom ukázala, že  

maximálna hranica  poskytnutej  jednorazovej dávky  vo VZN č. 4/2004  je veľmi nízka  a 

v niektorých prípadoch   nedáva možnosť  účinnej pomoci občanovi , či rodine s deťmi .  

 

Keďže zákon   určuje hranicu poskytovanie jednorazovej dávky až do výšky trojnásobku životného 

minima ( čo je v súčasnej dobe 556,14 € ) je toto  zásadnou zmenou  v návrhu VZN.  

 

Možnosti  komu sa poskytuje  jednorazová dávka v hmotnej núdzi , určuje  § 15  citovaného zákona  

( že je to  len občan , ktorý sa preukáže dokladom s Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o tom, že  je 

poberateľom  dávky v hmotnej núdzi ),  taktiež  určuje,  na aké účely  sa môže  jednorazová dávka 

v hmotnej núdzi   poskytnúť. Je to len  na  

 

- úhradu mimoriadnych výdavkov  na nevyhnutné ošatenie,  

- základne vybavenie domácnosti , ( čo je základne vybavenie domácnosti ustanovuje  § 115 ods. 2 

zákona  

  NR SR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ) , 

- zakúpenie školských potrieb  pre nezaopatrené  dieťa  

- na mimoriadne liečebné náklady.  

 

Pritom  poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky  v hmotnej núdzi  sa 

navzájom nevylučujú .  

 

 

2) Jednorazová dávka sociálnej pomoci  

 

      Zákon o obecnom zriadení v § 3 ods. 4  ukladá obci povinnosť poskytnúť nevyhnutnú okamžitú 

pomoc  v jeho náhlej núdzi  spôsobenú živelnou pohromou, haváriou  alebo inou podobnou  

udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie , stravu  alebo inú materiálnu pomoc. 

 

V § 4 ods. 2  písm. p ) sa hovorí, že  obec  plní   úlohy  na úseku sociálnej pomoci   v rozsahu  podľa 

osobitného predpisu  ( zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách ) . 

 

V § 2  zákona o sociálnych službách  sa hovorí , že sociálna služba  je zameraná aj na prevenciu  

nepriaznivej  sociálnej situácie  a riešenie  nepriaznivej sociálnej situácie, alebo zmiernenie  

nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity , je zameraná na zabezpečenie 

nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb fyzickej osoby a riešenie 

krízovej  sociálnej  situácie  fyzickej osoby .  

Nepriaznivá sociálna situácia , podľa tohto zákona , je ohrozenie  fyzickej osoby sociálnym 

vylúčením,  alebo obmedzenie  jej schopnosti  sa spoločenský začleniť a samostatne  riešiť  svoje 

problémy  z dôvodu, že  nemá zabezpečené  nevyhnutné  podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb . 

Zabezpečenie nevyhnutných podmienok   na uspokojovanie  základných životných  potrieb  fyzickej 

osoby na účely tohto zákona  je zabezpečenie ubytovania , stravy, nevyhnutného ošatenia ,obuvi 

a nevyhnutnej osobnej hygieny.  
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Aj keď sa v zákone o obecnom zriadení a v zákone o sociálnych službách  neuvádza,  že 

prostriedkom  na riešenie týchto situácii je  jednorazová dávka sociálnej pomoci  -  je potrebná - 

ako  dobrovoľná dávka  z rozpočtu  mesta na pomoc občanom, ktorí sa ocitli v núdzi ( a nie sú 

v hmotnej núdzi podľa zákona o hmotnej núdzi  ) . Mesto  je nútené často riešiť  problémy práve tých  

občanov, ktorí aj keď pracujú majú tak malý  príjem , že sa často ocitnú v situácii, kedy nevedia ako 

ďalej . Aby sa ich bieda a chudoba ďalej neprehlbovala je cieľom jednorazovej  dávky sociálnej 

pomoci  pomôcť týmto občanom,  najmä zabezpečením  nevyhnutných   životných potrieb  a  tiež 

pomôcť občanom , ktorí by sa bez pomoci mesta  ocitli v neriešiteľnej situácii .  

 

 

 

 

 

 

 

 


