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Všeobecne záväzné nariadenie  

Mesta Spišská Belá 

číslo 6/2004 

zo dňa 11.3.2004  

o poskytovaní sociálnej pomoci   

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej v zmysle § 6 ods. 1 a v spojení s § 4 ods. 3 písm. o) zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“) 

a v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

195/1998 Z. z.) a zákona NR SR č. 559/ 2003 Z. z.  o pomoci v hmotnej núdzi vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie mesta  o poskytovaní sociálne pomoci (ďalej len „nariadenie“):  

 

PPRRVVÁÁ    ČČAASSŤŤ  

VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA 

§§  11  

PPrreeddmmeett  úúpprraavvyy      

 

 Účelom tohto nariadenia je upraviť právne vzťahy pri poskytovaní sociálnej pomoci Mestom Spišská Belá, 

ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať sociálnu núdzu, v ktorej sa ocitnú obyvatelia tohto mesta.    

 

§§  22  

RRoozzssaahh  ppôôssoobbnnoossttii  nnaarriiaaddeenniiaa    

 

Týmto nariadením sa upravuje  

a) poskytovanie sociálnej pomoci mestom pre občanov mesta v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej 

pomoci v znení neskorších predpisov (§ 71 a súvisiace ustanovenia)  

b) poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi mestom pre občanov mesta v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. 

o pomoci hmotnej núdzi  

c) poskytovanie osobitnej sociálnej pomoci mestom pre obyvateľov mesta v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

 

DDRRUUHHÁÁ    ČČAASSŤŤ  

SSOOCCIIÁÁLLNNAA  PPOOMMOOCC   

§§  33  

 Sociálna pomoc je sociálna prevencia a riešenie sociálnej núdze.  

 

§§  44  

SSoocciiáállnnaa  pprreevveenncciiaa  

 

( 1 ) Sociálna prevencia je odborná činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania 

alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu občana mesta.    

 

 

( 2 ) Mesto v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti používa tieto formy sociálnej prevencie : 
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a) vyhľadávacia činnosť 

b) nápravná činnosť 

 

( 3 ) Vyhľadávacia činnosť je vyhľadávanie 

a) maloletých, ktorých  

 1. rodičom bráni vo výkone ich práv a povinností závažná prekážka, 

 2. rodičia nemôžu alebo nechcú riadne plniť svoje rodičovské práva a povinností, alebo  

 3. rodičia zneužívajú svoje práva alebo závažným spôsobom zanedbávajú svoje povinnosti,  

b) maloletých s poruchami správania 

c) maloletých, pre ktorých treba zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť  

d) maloletých, u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania alebo pohlavného zneužívania, alebo maloletých 

ohrozených z iných vážnych dôvodov, 

e) občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, 

f) občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc   

 

( 4 ) Nápravná činnosť  je súhrn postupov na dosiahnutie pozitívnej zmeny v konaní občana s cieľom zmierniť 

alebo prekonať sociálnu núdzu, ktorú občan nemôže zmierniť alebo prekonať sám ani s pomocou s rodiny; 

obsahuje aj výchovné usmerňovanie občanov, najmä s cieľom odstrániť nedostatky vo výchovných pomeroch 

maloletého.   

 

 

§§  55  

SSoocciiáállnnaa  nnúúddzzaa    

 

( 1 ) 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 vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo 

stratu zamestnania.  

 

( 2 ) Mesto v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti používa tieto formy riešenia hmotnej núdze:  

a) sociálne poradenstvo 

b) sociálnoprávna ochrana 

c) sociálne služby. 

 

§§  66  

SSoocciiáállnnee  ppoorraaddeennssttvvoo    

 

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie 

príčin jej vzniku, na poskytnutie informácii o možnostiach riešenia hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a na 

usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.   

 

 

§§  77  

SSoocciiáállnnoopprráávvnnaa  oocchhrraannaa      

 

Sociálnoprávna ochrana je činnosť zameraná na ochranu práv a právom chránených záujmov občanov, najmä 

maloletých, v rámci ktorej mesto najmä   

a) poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie maloletého 

v doterajšom prostredí vážne ohrozené 

b) poskytuje pomoc občanom pri zabezpečení prístrešia  

c) chráni maloletých pred škodlivými vplyvmi, ktoré ohrozujú alebo narušujú ich riadnu výchovu  

d) vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov   

e) poskytuje výchovnú starostlivosť rodinám, v ktorých je vážne ohrozená alebo vážne narušená výchova dieťaťa 

a vývoj dieťaťa  

f) podieľa sa na obnove rodinného prostredia, z ktorého boli deti vyňaté pre zlyhanie výchovnej funkcie rodiny 

g) spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

h) navrhuje súdu nariadenie alebo zrušenie ústavnej výchovy, obmedzenie alebo pozbavenie rodičovských práv, 

zrušenie výchovných opatrení uložených súdom   

i) navrhuje úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zrušenie výchovných opatrení uložených týmto úradom 

j) vedie evidenciu občanom, ktorým poskytuje sociálnu pomoc  

k) oznamuje súdu skutočnosti na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých   

l) utvára podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov.   
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§§  88  

SSoocciiáállnnee  sslluužžbbyy      

 

( 1 ) Sociálne služby sú špecializované činnosti určené na riešenie sociálnej núdze.  

 

( 2 ) Mesto v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje tieto sociálne služby : 

a) opatrovateľská služba 

b) starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb, a to sú :   

 ba) Zariadenie opatrovateľskej služby v Spišskej belej - Strážkach  

 bb) Klub dôchodcov v Spišskej Belej. 

 

( 3 ) Poskytovanie opatrovateľskej služby je upravené osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta. 

 

( 4 ) Poskytovanie služieb v Zariadení opatrovateľskej služby v Spišskej Belej – Strážkach je upravené 

osobitným všeobecne záväzným nariadením mesta.   

 

( 5 ) Klub dôchodcov v Spišskej Belej je zariadenie mesta (organizačný útvar mesta bez právnej subjektivity), 

v ktorom sa vytvárajú podmienky na záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej aktivity 

a psychickej aktivity občana mesta, ktorý je poberateľom starobného dôchodku. Klub dôchodcov je finančne 

napojený na rozpočet mesta.     

 

  

TTRREETTIIAA    ČČAASSŤŤ  

  PPOOMMOOCC    VV  HHMMOOTTNNEEJJ  NNÚÚDDZZII     

§§  99  

  

( 1 ) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré s s občanom spoločne posudzujú, 

nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem 

nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením (§ 2 a nasl. zákona č. 599/2003 Z. z. ). 

 

( 2 ) Mesto v rámci svojej samosprávnej pôsobnosti najmä :  

a) rozhoduje o poskytnutí jednorazovej dávky hmotnej núdzi 

b) dohliada, ako osobitný príjemca plní povinnosti podľa zákona   

c) získava podklady na rozhodovanie a sledovanie účelnosti využitia vyplatených príspevkov a dávok priamo 

v prirodzenom prostredí občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne 

posudzujú 

d) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi 

e) vedie evidenciu občanov poberajúcich dávku a príspevky podľa zákona č. 599/2003 Z. z. .  

 

( 3 ) Mesto je osobitným príjemcom dávok v hmotnej núdzi poskytovaných občanom mesta v zmysle zákona      

č. 599/2003 Z. z..  

 

 

§§  1100  

JJeeddnnoorraazzoovváá  ddáávvkkaa  vv  hhmmoottnneejj  nnúúddzzii    

 

( 1 ) Občanovi mesta, ktorý je v hmotnej núdzi, môže mesto z rozpočtu mesta poskytnúť jednorázovú dávku na 

úhradu mimoriadnych výdavkov v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci hmotnej núdzi.  Hmotnú núdzu 

občana definuje zákon č. 599/2003. Z. z.. 

   

( 2 ) Za mimoriadne výdavky na účely jednorázovej dávky sa považujú najmä výdavky spojené 

a) s kúpou základného vybavenia domácnosti  (ktorými sú posteľ, stôl, stolička, a pod.) 

b) s kúpou nevyhnutného ošatenia  

c) so zakúpením školských potrieb  

d) s mimoriadnymi liečebnými nákladmi. 

 

( 3 ) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa  môže poskytnúť  pre jedného žiadateľa a ním spoločne posudzované 

osoby do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 1.000,-Sk.  

 

( 4 ) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje v peňažnej forme, vo vecnej forme alebo v kombinovanej 

forme.   
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( 5 ) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak zákon 

č. 599/2003 Z. z. neustanovuje inak. Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana alebo z úradnej moci 

mesta. Náležitosti žiadosti a postup v konaní bližšie upravuje zákon č. 599/2003 Z. z.. Vzor žiadosti určí mesto. 

O poskytnutí, resp. neposkytnutí jednorazovej dávky vydá mesto žiadateľovi písomné rozhodnutie.  Príslušným 

na rozhodnutie je primátor mesta. 

 

 

 

ŠŠTTVVRRTTÁÁ    ČČAASSŤŤ  

OOSSOOBBIITTNNÁÁ  SSOOCCIIÁÁLLNNAA  PPOOMMOOCC   

  §§  1111  

 

Mesto poskytuje svojim obyvateľom osobitné jednorázové dávky pre prípad prekonania mimoriadnej ťažkej 

životnej situácii obyvateľa mesta. 

 

 

§§  1122  

OOssoobbiittnnáá  jjeeddnnoorraazzoovváá  ddáávvkkaa      

 

( 1 ) Mesto môže poskytnúť občanovi mesta na základe jeho písomnej žiadosti z rozpočtu mesta osobitnú  

jednorázovú dávku na prekonanie mimoriadnej nepriaznivej životnej situácie občana (žiadateľa) a fyzických 

osôb s ním spoločne posudzovaných (ako pre účely posudzovania hmotnej núdze).  

   

( 2 ) Osobitná jednorázová dávka sa môže poskytnúť pre jedného žiadateľa a ním spoločne posudzované osoby  

a) na prekonanie mimoriadne nepriaznivej životnej situácie občana mesta spôsobenej živelnou pohromou 

(požiar, povodeň, víchrica, apod. ) najviac do výšky do 10.000,–Sk 

b) na prekonanie mimoriadne nepriaznivej životnej situácie občana mesta spôsobenej nákladmi spojenými 

s obstarávaním pohrebu občana mesta, ktorého pohreb obstarával žiadateľ (občan mesta), najviac do výšky 

2.000,-Sk   
c) na prekonanie inej mimoriadne nepriaznivej životnej situácie občana mesta najviac do výšky 1.000,-Sk.   

 

( 3 ) Osobitná jednorázová dávka podľa odseku 2 písm. c) sa môže poskytnúť vo forme 

a) peňažnej hotovosti – a to vyplatenej naraz alebo postupne v niekoľkých plneniach 

b) poukazu na nákup tovaru určeného mestom  

c) príspevku na stravovanie na jedno teplé jedlo denne, a to vo výške 50 % ceny jedného hlavného jedla bežne 

poskytovaného v rámci závodného stravovania poskytovaného v stravovacích zariadeniach na území mesta  

d) iného vecného plnenia poskytnutého mestom (napr. poskytnutie prístrešia, ošatenia, a pod.) 

 

( 4 ) Mesto môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa poskytnúť žiadateľovi osobitnú jednorázovú dávku 

v sume vyššej ako je uvedené v odseku 2, resp. tiež v inej ako peňažnej forme (napr. poskytnutie drevnej hmoty). 

Na takéto rozhodnutie sa vyžaduje predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej.     

 

( 5 ) Na konanie o poskytnutí osobitnej jednorazovej dávky sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana mesta. Vzor žiadostí určí mesto. O poskytnutí, resp. 

neposkytnutí jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta vydaním písomného rozhodnutia.   

 

( 6 ) Mesto je oprávnené vykonať následnú kontrolu účelnosti použitia poskytnutej jednorazovej dávky. 

Nedodržanie tejto účelnosti je dôvodom na neposkytnutie sociálnej pomoci zo strany mesta pre žiadateľa v iných 

ďalších prípadoch.   

 

 

PPIIAATTAA    ČČAASSŤŤ  

SSPPOOLLOOČČNNÉÉ  aa  ZZÁÁVVEERREEČČNNÉÉ  UUSSTTAANNOOVVEENNIIAA   

  §§  1133  

 

( 1 ) V zmysle tohto nariadenia je možné poskytnúť sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi len občanovi, 

ktorý má trvalý pobyt v meste Spišská Belá. 

 

( 2 ) Na poskytnutie jednorazových dávok podľa tretej a štvrtej časti tohto nariadenia nie je právny nárok a ich 

poskytnutie je závislé aj od sumy finančných prostriedkov určených na tento účel v rozpočte mesta na daný 

kalendárny rok.  

 



Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 6/2004 zo dňa 11.3.2004 6 

( 3 ) Zmeny a dodatky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej 3/5 väčšinou všetkých 

poslancov. 

 

( 4 ) Toto nariadenie bolo schválené  Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Belej dňa 11.03.2004 ako uznesenie 

číslo 33/2004. 

  

  

§§  1144  

ÚÚččiinnnnoossťť  

 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2004. 

 

 

 

 

V Spišskej Belej  dňa  11. marca 2004 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

JUDr.  Štefan  BIEĽAK 

primátor mesta 

 

 

 


