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Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou
v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, 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 a zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto
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§1
Základné ustanovenia
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje postup a podmienky, na
základe ktorých Mesto Hanušovce nad Topľou ( ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní
mimoriadnej sociálnej dávky ( ďalej len „jednorazová dávka“) a jej výške.
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť iba občanovi, ktorý
a) má na území mesta trvalý pobyt,
b) je preukázateľne v hmotnej núdzi,
c) nemá voči mestu žiadne finančné záväzky (nemá dlh na miestnych daniach a poplatkoch za
nájom a pod.)
(2) V zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z. z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 599/2003 Z. z.“) môže mesto poskytnúť jednorazovú
dávku 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.
(3) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť vlastným pričinením.
(4) Sociálna núdza je stav, keď si občan sám nemôže zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, o
svoju domácnosť alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj vek,
nepriaznivý zdravotný stav, stratu zamestnania, z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na nárok
starobného dôchodku.
(5) Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby a
fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 601/2003 Z. z.“) a
pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.
§3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
(1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke, najmä na úhradu výdavkov:
a) nevyhnutné ošatenie a obuv,
b) základné vybavenie domácnosti (napr. stôl, stoličky, sporák, chladnička, pračka a pod.),
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, nad rámec dotácie na školské potreby,
d) mimoriadne liečebné náklady (napr. poplatky za ústavnú starostlivosť alebo kúpeľnú liečbu,
nákup nevyhnutných zdravotníckych pomôcok, potrieb, doplatok za lieky a pod.). Podmienkou
priznania jednorazovej dávky na tento účel je potvrdenie od lekára.
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(2) Jednorazová dávka môže byť poskytnutá občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré
sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú podľa tohto VZN za predpokladu, že si uplatnil
zákonné nároky na príslušnom Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, ktoré mu garantuje štát a
preukáže sa rozhodnutím o priznaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.
(3) V prípade, že si občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne posudzujú neuplatnil zákonné nároky, ktorými si môže zabezpečiť základné životné
podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi sa nepovažuje za občana v hmotnej núdzi v zmysle zákona
č. 599/2003 Z. z.
(4) Jednorazová dávka môže byť poskytnutá občanovi, ktorý je poberateľom starobného alebo
invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje 1,3 násobok životného minima
v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z..
(5) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok a je možné ju poskytnúť občanovi v
hmotnej núdzi v rámci kalendárneho roka len raz.
(6) Jednorazovú dávku mesto poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný
kalendárny rok.
§4
Výška jednorazovej dávky
(1) O poskytnutí jednorazovej dávky rozhoduje primátor mesta na základe návrhu sociálneho
pracovníka mestského úradu.
(2) Jednorazová dávka môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi max. do výšky 50 Eur,
b) dvojici, žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá sa spoločne posudzuje, resp. manželom max.
do výšky 70 Eur,
c) úplnej alebo neúplnej rodine s 1 – 3 deťmi max. do výšky 130 Eur,
d) úplnej alebo neúplnej rodine so 4 a viac deťmi max. do výšky 150 Eur.
§5
Postup pri schvaľovaní a výplate jednorazovej dávky
(1) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky, ktorý je občanom mesta spĺňajúcim podmienky
tohto VZN podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad v Hanušovciach nad Topľou spolu s
vypísanými a potvrdenými prílohami:
a) žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na predpísanom tlačive (príloha č. 1 tohto
VZN),
b) potvrdenie, resp. rozhodnutie o výške dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke vydané
ÚPSVaR,
c) právoplatné rozhodnutie o vyživovacej povinnosti určené súdom,
d) rozhodnutie o výške dôchodku vydané sociálnou poisťovňou, v prípade ak je žiadateľ
poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu,
e) potvrdenie sociálnej poisťovne, že občan požiadal o dôchodok, ktorý mu ešte nebol vyplatený
(aby bolo preukázateľné, že občan je bez príjmu).
(2) Sociálny pracovník mestského úradu posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak je potrebné,
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vyzve žiadateľa o jej doplnenie v primeranej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní
požadované údaje alebo doklady, mesto žiadosť zamietne a písomne to oznámi žiadateľovi.
(3) Túto žiadosť sociálny pracovník mestského úradu preverí. Ak zistí, že je táto žiadosť oprávnená
a že sú v rozpočte za účelom poskytovania tejto dávky ešte vyčlenené dostatočné finančné
prostriedky, požiada primátora mesta o vydanie súhlasného stanoviska k tejto žiadosti. Následne
sociálny pracovník mestského úradu vyhotoví rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré predloží na podpis štatutárovi mesta a podpísané
rozhodnutie doručí žiadateľovi.
(4) Jednorazová dávka sa môže vyplatiť formou:
a) peňažného plnenia – v hotovosti cez pokladňu MsÚ,
b) peňažného plnenia nezaplatených výdavkov,

bezhotovostným prevodom na účet príslušnej inštitúcie na úhradu

c) vecného plnenia – formou priameho nákupu.
(5) Žiadateľ je povinný do 30 dní po poskytnutí jednorázovej dávky, preukázať účelné vynaloženie
prostriedkov priznaných jednorazovou dávkou na pomoc občanovi. V prípade, že žiadateľ po
vyzvaní nepreukáže účelné vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v rozhodnutí,
je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet mesta. V prípade, že žiadateľ bol vyzvaný na vrátenie
jednorazovej dávky na pomoc občanovi a na výzvu nereaguje, mesto rieši vrátenie finančných
prostriedkov prostredníctvom súdneho a exekučného konania.
§6
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi
(1) Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi môže mesto priznať na úhradu mimoriadnych
výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom mimoriadnej udalosti.
(2) Za mimoriadne udalosti pre účely poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občanovi sa
považujú výdavky najmä na:
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy,
b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne
posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá rodina,
ktorá pohreb zabezpečuje, je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky
životného minima spoločne posudzovaných osôb,
c) liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne
posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia, alebo na
čiastočnú úhradu pomôcky pre fyzickú osobu s ŤZP, ktorá je na túto pomôcku odkázaná podľa
komplexného posudku ÚPSVaR,
d) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických
osôb, spoločne posudzovaných so žiadateľom, ak si uplatnili zákonné nároky na dávky sociálneho
poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria spoločnú
domácnosť.
(3) Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi možno priznať spravidla jedenkrát v roku, do výšky
preukázaných skutočných nákladov najviac však do výšky 500,- € posudzovanej osoby alebo
spoločne posudzovaných osôb.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Hanušovce nad Topľou
č: 1/2012
o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky
v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom
Hanušovce nad Topľou

Schválené
Strana
5/6

(4) Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi mesto poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na
príslušný kalendárny rok.
§7
Posudzovanie priznania mimoriadnej dávky na pomoc občanovi
(1) Žiadateľ o priznanie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi, ktorý spĺňa podmienky tohto
VZN, podáva písomnú žiadosť (príloha č.1 tohto VZN) na Mestský úrad v Hanušovciach nad
Topľou spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) žiadosť o priznanie Mimoriadnej dávky na pomoc občanovi,
b) potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k
dávke žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
c) potvrdenie o tom, že má voči mestu Hanušovce nad Topľou vysporiadané finančné záväzky
(miestne dane a pod.)
(2) V ďalšom sa použije postup podľa § 5 ods. 3 až 4 tohto nariadenia.
(3) Spôsob poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občanovi a účel využitia tejto pomoci je
uvedený v rozhodnutí a môže mať formu finančnú alebo vecnú.
(4) Žiadateľ je povinný do 30 dní po poskytnutí mimoriadnej dávky, preukázať účelné vynaloženie
prostriedkov priznaných mimoriadnou dávkou na pomoc občanovi. V prípade, že žiadateľ po
vyzvaní nepreukáže účelné vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v rozhodnutí,
je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet mesta. V prípade, že žiadateľ bol vyzvaný na vrátenie
mimoriadnej dávky na pomoc občanovi a na výzvu nereaguje, mesto rieši vrátenie finančných
prostriedkov prostredníctvom exekučného konania.
§8
Zrušovacie ustanovenia
(1) Toto VZN nahrádza VZN č. 41/2008 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom mesta
Hanušovce nad Topľou schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 23/2008 zo dňa 15.12.
2008.
§9
Záverečné ustanovenia
(1) Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór mesta a poslanci
mestského zastupiteľstva.
(2) Všetky zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad
Topľou.
(3) VZN mesta Hanušovce nad Topľou č. 1/2012 o postupe a podmienkach pri poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci mestom Hanušovce nad
Topľou schválilo mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou uznesením č.: 249/2012 dňa
08.10.2012 nadobúda účinnosť dňa 23.10.2012.

Štefan Straka
primátor mesta

Príloha č. 1 - VZN č. 1/2012 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorázovej dávky v
hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky mestom Hanušovce nad Topľou

Záznam:
Mesto
Hanušovce nad Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu
sociálnu dávku
Topľou
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Žiadateľ:
Meno a priezvisko: …...................................................................... r.č.: …..........................................
bytom: …........................................... č. OP …......................................................... stav ….................
počet čl. domácnosti: …....................
meno a priezvisko členov domácnosti:
…........................................................rč.: …......................................
…........................................................rč.: …......................................
…........................................................rč.: …......................................
…........................................................rč.: …......................................
…........................................................rč.: …......................................
…........................................................rč.: …......................................
Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne:
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Súhlasím so spracovaním vyššie uvedených osobných údajov v zmysle § 7 ods./1/ zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných údajov, pre účely poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi resp. mimoriadnej sociálnej dávky.

…....................................
podpis
Zoznam požadovaných dokladov:
(1) Právoplatné rozhodnutie o vyživovacej povinnosti určené súdom.
(2) Rozhodnutie o výške dôchodku vydané sociálnou poisťovňou, v prípade ak je žiadateľ poberateľom starobného
alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu.
(3) Potvrdenie sociálnej poisťovne, že občan požiadal o dôchodok, ktorý mu ešte nebol vyplatený (aby bolo
preukázateľné, že občan je bez príjmu).
(4) Potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke žiadateľa a
spoločne posudzovaných osôb. (vydáva ÚPSVaR)
(5) Potvrdenie o tom, že má voči mestu Hanušovce nad Topľou vysporiadané finančné záväzky (miestne dane a pod.).

