
   

 
 

Materiál na rokovanie                                                                Materiál č.: 12/2015/3 

3. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2015 zo dňa                  

10. februára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2014 zo 

dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom 

v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov 

sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda  

 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2015-ös évi …….. számú általános  érvényű rendeletére,amellyel 

módosul Dunaszerdahely Város 7.  sz. (2014. április 8.) Dunaszerdahely Város által az anyagi 

szükséghelyzetben nyújtandó egyszeri támogatás, az egyszeri szociális támogatás és további pénzügyi 

támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárás menetéről és feltételeiről szóló általános érvényű rendelete 

 

Predkladá: JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta    

Beterjeszti: 

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Vypracoval:  Mgr. Timea Molnár,  vedúca odboru školstva, soc. vecí, športu a kultúry MsÚ 

Kidolgozta: 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu  

Határozati javaslat:           

           A/ sa uznieslo  

 

     na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda  

č. ......../2015 zo dňa  10. februára 2015, ktorým sa mení 

a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2014 zo 

dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní 

jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej 

dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov 

sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda  

 

 

 

február 2015 

2015 február  



 Mesto Dunajská Streda na základe ust. § 6 ods. 1) SNR zákona č. 396/1990 Zb.           

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v y d á v a  toto 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. ......../2015, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda             

č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej 

dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších 

finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda  

 

 

 

 

I. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014              

o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, 

jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci 

mestom Dunajská Streda sa mení a dopĺňa nasledovne: 

1. Čl. II. odsek 7 znie:  

„7. Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa 

považujú najmä odôvodnené výdavky na: 

 zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 

 úhradu školských poplatkov pre nezaopatrené dieťa, 

 zakúpenie nevyhnutného vybavenia domácnosti, 

 vybavenie osobných dokladov, 

 iné akceptovateľné mimoriadne výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou 

žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované.“ 

  

2. V Čl. III. odsek 1 sa slová „v Čl. II. bod 8.“ sa nahrádzajú slovami „ v Čl. II. bod 2“. 

 

3. V Čl. III. odsek 2 sa za slovo „poskytnúť“ vkladá slovo „jednorazovo“.   

 

4. V Čl. IV.  odsek 2 sa slová „v Čl. II. bod 9“ sa nahrádzajú slovami „ v Čl. II. bod  7“. 

 

5. V Čl. XI ods.3 sa vypúšťa slovo „spravidla“. 

 

 

 

 

 



 

II. 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho 

vyvesenia na úradnej tabuli mesta.  

 

 

V Dunajskej Strede, 10. februára 2015 

 

               JUDr. Zoltán Hájos                                                        

                                              primátor mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa 

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

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej 

tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 23.1.2015 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke 

mesta dňa 23.1.2015 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa .................. 



Dôvodová správa 

Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry vypracoval návrh Všeobecne záväzného 

nariadenia mesta Dunajská Streda č. ......../2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 7/2014 zo dňa 8. apríla 2014 o postupe a podmienkach 

pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda. 

 

Zmeny sa týkajú odôvodnenia mimoriadnych výdavkov, technicko-právnych úprav 

a zosúladenia  právnych terminológií s platnou právnou úpravou.  

Komisia pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

predmetný návrh prerokovala a odporúča uzniesť sa na VZN. Materiál bol prerokovaný na 

zasadnutí Mestskej rady v Dunajskej Strede, ktorá odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Dunajskej 

Strede uzniesť sa na VZN.  

 

Pôvodne znenie ustanovení VZN, ktoré sa navrhujú zmeniť a doplniť: 

Čl. II. odsek 7: 

„Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa 

považujú najmä výdavky na:  

 nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv,  

 zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  

 úhradu školských poplatkov pre nezaopatrené dieťa,  

 zakúpenie potravín,  

 zakúpenie základného vybavenia domácnosti, 

 mimoriadne liečebné náklady,  

 vybavenie osobných dokladov, 

 iné akceptovateľné mimoriadne výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou 

situáciou žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne 

posudzované.“ 

 

Čl. III. odsek 1: 

„Mesto môže poskytnúť žiadateľovi jednorazovú dávku na zabezpečenie úhrady 

mimoriadnych výdavkov uvedených v Čl. II bod 8. tohto VZN.„ 

 

Čl. III. odsek 2:    

„Jednorazovú dávku občanom v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť v peňažnej forme, 

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

ktorým sa vypláca dávka a príspevky podľa článku III. ods. 1 tohto VZN  a to do výšky 

preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima pre 

jednu plnoletú fyzickú osobu.“ 

 



 

Čl. IV.  odsek 2:  

„Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa 

považujú najmä výdavky uvedené v Čl. II bod 9. tohto VZN.“ 

 

Čl. XI ods.3:  

„Jednorazovú dávku občanom v hmotnej núdzi podľa čl. III. a jednorazovú dávku sociálnej 

pomoci podľa čl. IV. tohto VZN je možné poskytnúť spravidla jedenkrát do roka. Poskytnutie 

jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa 

tohto VZN sa navzájom nevylučujú.“  

 

 


