
Mesto Dunajská Streda na základe ust. § 6 ods. 1 zákona SNR 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..../2022 zo dňa 21. apríla 2022,  

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 v znení neskorších zmien 

 

 

 

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  v znení neskorších zmien sa mení a dopĺňa nasledovne:  

 

1. Za Článok XI. sa vkladá nový Článok XII., ktorý vrátane nadpisu znie: 

 

„Čl. XII. 

Jednorazová finančná výpomoc fyzickej osobe utekajúcej pred vojnou na Ukrajine 

 

1. Počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom 

cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom                      

na území Ukrajiny môže mesto  poskytnúť jednorazovú finančnú výpomoc na základe 

písomnej žiadosti fyzickej osoby utekajúcej pred vojnou na Ukrajine za podmienok 

ďalej uvedených. 

2. O poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci môže žiadať štátny občan Ukrajiny a 

cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, ktorý 

a) má na území Slovenskej republiky status odídenca, získal doklad o tolerovanom 

pobyte, v súlade s osobitným predpisom1) a je prihlásený k tolerovanému pobytu na 

konkrétnej adrese v Dunajskej Strede a zároveň 

b) preukáže, že predložil Žiadosť o poskytnutie príspevku v hmotnej núdzi v zmysle        

§ 1 ods. 2 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení 

neskorších predpisov na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny; nevzťahuje sa to              

na plnoletú nezaopatrenú osobu (študujúca dennou formou na strednej škole alebo 

na vysokej škole). 

3. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc sa podáva na tlačive, ktoré je prístupné na 

Mestskom úrade Dunajská Streda.  

4. Výška jednorazovej finančnej výpomoci je: 

a) 30 eur na jednu plnoletú fyzickú osobu (žiadateľa),  

b) 30 eur na spoluposudzovanú plnoletú fyzickú osobu,  

c) 20 eur na spoluposudzované nezaopatrené dieťa/deti bez ohľadu na počet 

spoluposudzovaných nezaopatrených detí. 

5. Žiadateľ môže podať žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc počnúc dňom podania 

Žiadosti o poskytnutie príspevku v hmotnej núdzi v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR          



č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov na Úrade 

práce, sociálnych vecí a rodiny do termínu splatnosti prvej dávky v hmotnej núdzi a len 

raz. 

6. Predložené žiadosti posudzuje Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Dunajská 

Streda. 

7. Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje najmä na nákup základných potravín, 

liekov, hygienických potrieb, ošatenia. Zúčtovanie poskytnutej jednorazovej finančnej 

výpomoci sa nevyžaduje. 

8. Na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci nie je právny nárok. Poskytujú sa do 

vyčerpania finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta Dunajská Streda. 

9. Ustanovenia tohto článku sa použijú v roku 2022.“ 

 

2. Doterajší článok XII. sa označuje ako článok XIII. 

 

 

II.  

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť v súlade s § 6 ods. 8 zákona SNR             

č. 396/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom jeho vyhlásenia. 

Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli mesta Dunajská Streda. 

 

 

V Dunajskej Strede, ......................  

  

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos                                                                                        

primátor mesta  

  

  

  

 1)  zákon NR SR č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


