
SAMOSPRÁVA MESTA DUNAJSKÁ STREDA 

DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

___________________________________________________________________________ 

Číslo: 29/8/2022 Dunajská Streda, 31.03.2022 

 

UZNESENIE 

z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda,  

konaného dňa 29. marca 2022 vo veľkej zasadačke na Radnici v Dunajskej Strede 

 

k bodu č. 34. Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. 

(materiál č. 553/2022/29) 

 

Uznesenie 

č. 597/2022/29 

 

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

 

A/ s c h v a ľ u j e 

poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich 

pred vojnou na Ukrajine, ktorí sa preukážu dokladom o tolerovanom pobyte 

a zdržiavajú sa na území mesta Dunajská Streda na konkrétnej adrese, podľa prílohy č. 

1 tohto uznesenia, a to s účinnosťou od 1. apríla 2022. 

 

B/ ž i a d a   

primátora mesta Dunajská Streda vykonať úkony súvisiace s plnením tohto uznesenia. 

 

Hlasovanie č. 44: 

prítomní : 20 

za : 20 

proti : 0 

zdržal sa : 0 

nehlasoval : 0 

Uznesenie bolo schválené. 

 

 

 

 

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

JUDr. Zoltán Hájos 

primátor mesta 



Príloha č. l k uzneseniu Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

 

 

Pomoc pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, ktorí majú 

oprávnený/tolerovaný pobyt na konkrétnej adrese na území mesta Dunajská Streda 

 

Celkový rozsah finančných prostriedkov určených z rozpočtu mesta Dunajská Streda na 

financovanie výdavkov súvisiacich s prílevom ukrajinských utečencov činí 30 000 €. 

 

 

Podmienky poskytnutia jednorazovej finančnej výpomoci pre obyvateľov Ukrajiny 

utekajúcich pred vojnou na Ukrajine:  
 

1. Výška jednorazovej finančnej výpomoci pre oprávneného žiadateľa: 

•  Dospelá osoba, ak ide o jednotlivca - 30 €, 

•  Dospelá osoba s neplnoletými deťmi, ak ide o jednotlivca s dieťaťom/s deťmi - 50 €. 
 

2.  Oprávneným žiadateľom je štátny občan Ukrajiny a cudzinec prichádzajúci z Ukrajiny, 

ktorý 

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

pobyte, a na cudzineckej polícii alebo na Mestskom úrade Dunajská Streda je 

prihlásený k tolerovanému pobytu na konkrétnej adrese v Dunajskej Strede a 

zároveň 

b) sa preukáže aj dokumentom, ktorý potvrdzuje predloženie 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 v Dunajskej Strede. 
 

3.  Jednorazová finančná výpomoc sa môže poskytnúť len do termínu vyplatenia prvej 

dávky v hmotnej núdzi. 
 

4. Žiadosť o jednorazovú finančnú výpomoc z rozpočtu mesta Dunajská Streda sa podáva 

na tlačive, ktoré je prístupné na Mestskom úrade Dunajská Streda. Žiadosť s 

požadovanými dokladmi sa podáva na Mestskom úrade Dunajská Streda. 
 

5. Žiadosti sa posudzujú individuálne, na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci 

nie je právny nárok. 
 

6. Oprávnenému žiadateľovi sa môže poskytnúť jednorazová dávka finančnej výpomoci 

len raz. 
 

7. Predložené žiadosti posudzuje Oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu Dunajská 

Streda. 
 

8. Účel jednorazovej finančnej výpomoci: najmä nákup základných potravín, liekov, 

hygienických potrieb, ošatenia. 
 



9. Zúčtovanie jednorazovej finančnej výpomoci sa nevyžaduje. 
 

10. Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pre obyvateľov Ukrajiny utekajúcich 

pred vojnou na Ukrajine poskytnutých z rozpočtu mesta sa riadi týmito podmienkami 

do doby, kým sa Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda neuznesie na príslušnom 

všeobecne záväznom nariadení. 


