
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Stará Ves č. 3/2015  

o poskytovaní dávok sociálnej pomoci  

 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v zmysle § 6 ods. l a  § 11 zákona SNR č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné 

nariadenie:  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

 

 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podmienky, na základe 

ktorých Mesto Spišská Stará Ves (ďalej len mesto) pri výkone svojej samosprávnej 

pôsobnosti poskytuje sociálnu pomoc formou jednorazovej dávky sociálnej pomoci  (ďalej len 

dávka) a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci (ďalej len mimoriadna dávka) fyzickým osobám 

v ich nepriaznivej životnej situácii a o výške týchto dávok.  

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Oprávneným poberateľom sociálnej pomoci, t. j. dávky a mimoriadnej dávky podľa tohto VZN, 

sa rozumie občan s trvalým pobytom v meste, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii 

alebo je v hmotnej núdzi. Nepriaznivá životná situácia pre účely tohto VZN je situácia 

spôsobená sociálnou udalosťou alebo mimoriadnou udalosťou, ktorú občan nedokáže zvládnuť 

vlastnými silami ani za pomoci rodiny.  

2. Sociálna udalosť je pre účely tohto VZN životná udalosť, ktorej následky priviedli občana 

k neschopnosti zabezpečiť si príjmom svoje potreby a na jej prekonanie je potrebná sociálna 

pomoc (napr. sociálna udalosť súvisiaca so zmenou zdravotného stavu, invaliditou, stratou 

zamestnania, materstvom, zakladaním rodiny a výchovou detí, starobou, náhlym úmrtím 

príbuzného, prípadmi núdze a následkami chudoby, sociálnym vylúčením.  

3. Mimoriadna udalosť pre účely tohto VZN je udalosť, ktorá nevznikla vinou občana a ktorej 

následky spôsobili občanovi mimoriadne výdavky (napr. živelná pohroma, havarijná situácia 

alebo iná akceptovateľná mimoriadna udalosť)  a na jej prekonanie je potrebná sociálna pomoc.  

4. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima 

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

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

5. Za vlastné pričinenie zabezpečenia alebo zvýšenia príjmu na účely posudzovanie hmotnej 

núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa považuje 

najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov.  



6. Možnosť zabezpečiť alebo zvýšiť si príjem vlastnou prácou sa neskúma, ak ide o fyzickú osobu, 

ktorá je poberateľom starobného dôchodku alebo je invalidná z dôvodu poklesu  schopnosti 

vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.  

7. Zákonné nároky na účely tohto VZN sú výživné a náhradné výživné, dávky sociálneho 

poistenia, dôchodky zo starobného dôchodkového  sporenia, dôchodky doplnkového 

dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia, rodičovský príspevok, opakované 

príspevky na podporu náhradnej starostlivosti, nárok z pracovnoprávneho vzťahu alebo 

z obdobného pracovného vzťahu.  

 

 

§ 3 

Jednorazová dávka sociálnej pomoci 

 

1. Občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne 

posudzujú, môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku  na čiastočnú úhradu  mimoriadnych 

výdavkov.  

2. Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia dávky mesto považuje výdavky najmä na 

zabezpečenia:  

a) nevyhnutného ošatenia a obuvi 

b) nevyhnutného vybavenie domácnosti, a to postele, stola, stoličky, skrine, variča, 

sporáku, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne a bežného 

kuchynského riadu 

c) mimoriadnych liečebných nákladov, okrem cestovných výdavkov. 

3. Dávku podľa odseku 2 možno poskytnúť najviac do výšky trojnásobku životného minima1) vo 

forme finančnej, vecnej a kombinovanej.   

4. O poskytnutí dávky rozhoduje primátor mesta na základe    návrhu mestského úradu, oddelenie 

všeobecnej vnútornej správy,  ekonomiky a kultúry.  
 

§ 4 

Osobitná sociálna pomoc 

 

1. Mesto môže poskytnúť občanovi mesta na základe jeho písomnej žiadosti osobitnú 

jednorazovú dávku (ďalej len osobitnú dávku) na prekonanie nepriaznivej životnej situácie 

občana  a osôb s ním spoločne posudzovaných na:  

a) prekonanie mimoriadne nepriaznivej životnej situácie spôsobenej živelnou pohromou  

(požiar, povodeň, víchrica a pod.) najviac do výške 665,-- € 

b) prekonanie mimoriadne nepriaznivej životnej situácie spôsobenej nákladmi spojenými 

s obstarávaním pohrebu manželovi/manželke, dieťaťu, osobe žijúcej so žiadateľom 

v spoločnej domácnosti  najviac do výšky 270,-- € 

c) prekonanie inej mimoriadne nepriaznivej situácie občana mesta najviac do výšky 170,-- 

€. 

2. Osobitná dávka podľa ods. 1 písm. c sa môže poskytnúť vo forme:  

a) peňažnej hotovosti, vyplatenej naraz alebo v niekoľkých plneniach  

b) poukazu na nákup tovaru určeného mestom  

c) príspevkom na stravovanie na jedno teplé jedlo denne, a to vo výške 50 % ceny jedného 

hlavného jedla bežne poskytovaného v rámci stravovacích zariadení v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta 

 

 

___________________________________________________________________________ 
1) Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 



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

a pod.) 

3. Na poskytnutie osobitnej dávky sa vyžaduje súhlas MsZ v Spišskej Starej Vsi.  

 

§ 5 

              Poskytovanie dávky a osobitnej dávky 

 

1. Dávku a osobitnú dávku (ďalej len dávky) poskytuje mesto z finančných prostriedkov 

rozpočtu mesta schválených  v príslušnom kalendárnom roku na tento účel.   

2. Dávky možno poskytnúť len občanovi, ktorý:  

a) nemá voči mestu a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta žiadne finančné 

záväzky (nemá dlhy na miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady, a pod.) 

b) si nemôže vlastným pričinením zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, ktorým by si pomohol 

v nepriaznivej životnej situácii alebo v hmotnej núdzi.    

3. Dávky sú dobrovoľná sociálna pomoc a na ich poskytnutie nie je právny nárok.  

4. Dávky možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana, ktorý v žiadosti uvedie 

účel, na ktorý žiada poskytnutie dávky.  

5. Mesto posúdi, či je predložená žiadosť úplná a ak je to potrebné, vyzve žiadateľa o jej 

doplnenie v primerane určenej lehote. Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované 

údaje alebo doklady, mesto žiadosť zamietne a písomne to oznámi žiadateľovi.  

6. Oznámenie o poskytnutí  alebo neposkytnutí dávok mesto písomne oznámi žiadateľovi do 30 

dní od doručenia úplnej žiadosti.  

7. Mesto je oprávnené vykonať kontrolu účelnosti použitia poskytnutých dávok. Nedodržania 

účelu je dôvodom na neposkytnutie dávok zo strany mesta pre žiadateľa v iných prípadoch.   

8. Povinnosťou  žiadateľa je poskytnuté dávky zdokladovať najneskôr do 3 mesiacov od ich 

poskytnutia. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti nebudú dávky občanovi v iných 

prípadoch poskytnuté.  

9. Dávky môže mesto občanovi poskytnúť len raz v kalendárnom roku.  

 

    § 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na konanie o poskytnutí dávok sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.  

2. Pri posudzovaní žiadosti mesto použije príslušné ustanovenia zákona o pomoci v hmotnej 

núdzi, zákona o rodine a podľa potreby aj ďalších právnych predpisov v platnom znení.  

3. V ostatných sociálnych situáciách sa postupuje v zmysle platných  zákonov v príslušnej 

sociálnej oblasti a s nimi súvisiacich predpisov.  

3. Týmto VZN sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Stará Ves     

č. 1/2004 zo dňa 22. 3. 2004 o poskytovaní sociálnej pomoci v znení  VZN č. 5/2007 

(Doplnok č. 1) zo dňa 8. augusta 2008 a VZN č. 2/2008 (Doplnok č. 2) zo dňa 18. septembra 

2008. 

 

 

V Spišskej Starej Vsi, 12. októbra 2015 

 

 

                                                                                                     Ing. Jozef Harabin 

                                                                                                        primátor mesta 
 

 

 

 



Doložky: 
 

 Uvedený návrh všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli mesta 

 

 

        Dňa:14.10.2015           pečiatka ......................                    podpis: ........................ 

 Uvedené VZN bolo po jeho schválení MsZ vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:  

       

 

        Dňa: 03.11.2015           pečiatka .......................                   podpis ......................... 

 Uvedené VZN bolo zvesené z úradnej tabule mesta:  

 

     

        Dňa: 19.11.2015         pečiatka ...........................                podpis: ........................ 

 Uvedené VZN nadobudlo účinnosť:  

 

 

Dňa: 19.11.2015         pečiatka ...........................                podpis: ...................... 

 


