
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá číslo 2/2019  

zo dňa 28.3.2019 

o poskytovaní jednorazovej dávky     

  

  

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 § 17, § 18 ods. 1, 4) a § 27 zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):    

 

§ 1  

Úvodné ustanovenie  

  

Toto nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých Mesto Spišská Belá (ďalej len 

„mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje jednorazovú dávku obyvateľom 

mesta Spišská Belá.    

 

§ 2  

Vymedzenie základných pojmov  
  

1. Jednorazová dávka je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a 

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

poskytuje pomoc 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 

a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo 

iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.  

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

ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.    

4. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie. 

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 najmä: 

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb  

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových 

škodlivých činností 

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich 

rokov veku 

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav 

e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného 

predpisu1) (ďalej len "dôchodkový vek") 

  
  



 

f)  pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím 

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb 

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a 

generačne reprodukovanej chudoby 

i) z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania 

 

§ 3  

Jednorazová dávka  
  

1. Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré 

sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov najmä na  zabezpečenie nevyhnutného 

ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, 

chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, 

bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.  

2.  Jednorazovú dávku možno poskytnúť vo forme: 

-  peňažnej 

-  vecnej  

-  kombinovanej  

Jednorazová dávka vo vecnej forme sa môže poskytnúť občanovi alebo rodine, ktorých životné 

návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie jednorazovej dávky v peňažnej forme. 

3. Jednorazovú dávku možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných  nákladov, najviac 

však do výšky trojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  

Jednorazovú dávku je možné poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz. 

V odôvodnených prípadoch sa môže jednorazová dávka poskytnúť aj opakovane.  

Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie 

presiahnuť sumu    trojnásobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

4. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. Jednorazovú dávku poskytuje mesto 

zo svojho rozpočtu. Mesto určuje formu poskytnutia jednorazovej dávky.  

5. Mesto môže rozhodnúť o neposkytnutí jednorazovej dávky a nevyhovení žiadosti aj z 

dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta.  

 

§ 4  

Poskytovanie jednorazovej dávky  
  

1. Jednorazovú dávku možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt.    

2. Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti. 

3. Žiadateľ o jednorazovú dávku 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 sociálnej poisťovne o  poskytovaní dávky 

v nezamestnanosti 

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

4. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky 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 požadované údaje alebo 

doklady, žiadosti sa nevyhovie.   



 

 

§ 5  

Zodpovednosť žiadateľa 

 

1. Ak fyzická osoba spôsobila, že sa jej bola poskytnutá dávka podľa tohto nariadenia  

neoprávnene, je povinná vrátiť poskytnutú dávku alebo jej časť na základe písomnej výzvy 

mesta.  

2. Právo na vrátenie neoprávnene poskytnutej dávky podľa tohto nariadenia zaniká uplynutím 

troch rokov odo dňa, keď mesto túto skutočnosť zistilo. 

 

§ 6  

Záverečné ustanovenia  
  

1.Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní v znení neskorších predpisov.   

2.Týmto nariadením sa ruší v celom rozsahu všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2010 o 

poskytovaní sociálnej pomoci.   

3. Toto nariadenie  schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 28.3.2019, uznesením 

č.  58/2019.  

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

Spišskej Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta.  

    

§ 7   

Účinnosť  
  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia. 

  

                                                                                            

 

                                                                                                                                    

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

                                                                                            Jozef Kuna  

                                                                                         primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Doložky :  

 

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli mesta: 

 

 

dňa : 11.2.2019             pečiatka                                                podpis: ................................. 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  

vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

  

dňa : 29.3.2019       pečiatka                                                      podpis: ................................. 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

dňa : 12.4.2019        pečiatka                                            podpis: ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dôvodová  správa 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Spišská Belá 

číslo 2/2019. 

   

     Návrh VZN mení podmienky poskytnutia jednorazovej dávky zo strany mesta, upresňuje 

podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v pôsobnosti mesta v súlade s platnou legislatívou 

zákona č.  417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 448/2008 

Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov. 

 

Spišská Belá  14.03.2019  

   

Spracovala: Ing. Anna Mlaková, referentka oddelenia sociálnych vecí MsÚ Spišská Belá   

 

Prekladá : Jozef Kuna, primátor mesta   

 


