MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie
4/2013
zo dňa 26.2.2013 o postupe a podmienkach pri poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky
sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda

___________________________________________________________________________
Schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 4/2013 dňa 26.2.2013
Vyvesené ma úradnej tabuli 5. marca 2013
Účinnosť od 20. marca 2013

Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 599/2003
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v y d á v a toto:
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 4/2013 zo dňa 26.2.2013
o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom Dunajská Streda
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „VZN“/ je stanoviť postup
a podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky
sociálnej pomoci občanom s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda.
Základné ustanovenia
Čl. II
Vymedzenie základných pojmov

1. Oprávneným žiadateľom podľa tohto VZN sa rozumie občan, ktorý je fyzická osoba a
a) má na území mesta Dunajská Streda trvalý pobyt,
b) nemá voči mestu žiadne finančné záväzky resp. uzavrel s mestom splátkový kalendár na
splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní.
2. Príjem na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných
podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa zisťuje za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná
žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie základných životných podmienok a pomoc
v hmotnej núdzi; pritom sa prihliada na priemerný mesačný príjem za posledných 12
kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti.
3. Hmotná núdza1 je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, nedosahuje životné minimum 2 a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením, a to
najmä vlastnou prácou, užívaním vlastného majetku a uplatnením zákonných nárokov.
4. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. 2
5. Sociálna núdza podľa tohto VZN je ohrozenie občana sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu
zamestnania.
6. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
občana na účely tohto VZN je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi
a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.

Formy poskytovania jednorazovej dávky
Čl. III.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1. Mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 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 najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na
nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre
nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže mesto poskytnúť 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 do výšky preukázaných skutočných nákladov,
najviac však do výšky trojnásobku životného minima.1/
Čl. IV.
Jednorazová dávka sociálnej pomoci
1. Občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej a sociálnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú, môže mesto poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci na
mimoriadne výdavky.
2. Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa
považujú najmä výdavky na:
nevyhnutné ošatenie 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.
3. Za občana podľa článku IV. ods. 1 tohto VZN sa považuje:
a) Nezamestnaný občan, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorý sa preukáže, že je čakateľom na vydanie rozhodnutia o
priznaní dávky v hmotnej núdzi a za posledný mesiac sa dostal do nepriaznivej sociálnej
situácie (je bez príjmu). Na preklenutie doby do vyplatenia prvej dávky v hmotnej núdzi môže
byť takému občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.
b) Občan, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na vydanie rozhodnutia o priznaní invalidného,
resp. starobného dôchodku, ktorý má vo vybavovaní a za posledný mesiac sa dostal do
nepriaznivej sociálnej situácie. Na preklenutie doby do vyplatenia prvej dávky dôchodku,
resp. preddavkovej dávky v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi poskytnutá
jednorazová dávka sociálnej pomoci.
c) Občan, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z
ústavného liečenia (protialkoholické, protidrogové), ktorý sa preukáže okrem prepúšťacej
správy aj tým, že na ÚPSVaR bol zaradený do evidencie nezamestnaných občanov ako
uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku v hmotnej núdzi, nemá žiadne príjmy a potrebuje
finančné prostriedky na vybavenie dokladov a na základné životné potreby. Na preklenutie

doby do vyplatenia prvej dávky v hmotnej núdzi, resp. dávky v nezamestnanosti môže byť
takémuto občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.
d) Osamelý občan, ktorého jediným zdrojom príjmu je starobný dôchodok, predčasný
starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, výška ktorého nepresahuje 1,2 násobok
životného minima podľa osobitného predpisu 2, na úhradu mimoriadnych výdavkov môže byť
takémuto občanovi poskytnúť jednorazová dávka sociálnej pomoci.
4. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť najviac do výšky dvojnásobku
životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú.2

Čl. V.
Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a jednorazovej dávky sociálnej pomoci
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno
poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana na predpísanom tlačive (Príloha č. 1, 2).
Žiadosť musí obsahovať:
a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
b) potvrdenie o výške dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam a o zaradení žiadateľa
do evidencii uchádzačov o zamestnanie,
c) potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí,
d) potvrdenie o prepustení z ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo ústavu na výkon
väzby – ak bol žiadateľ prepustený z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sociálnej pomoci sa poskytuje
v peňažnej forme alebo formou nákupných poukážok.
3. Na konanie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky
sociálnej pomoci sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/
v znení neskorších zmien a doplnkov.

Čl. VI.
Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa
1. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa sa môže poskytovať za účelom
hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností.
2. Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok, ak spĺňa podmienky podľa tohto
všeobecne záväzneho nariadenia, je
a/ matka, ktorá porodila prvé dieťa /deti/, ktoré sa dožilo aspoň 28 dní
/ďalej len „matka – prvorodička“/
b/ otec prvorodeného dieťaťa /detí/, ak
- matka – prvorodička zomrela alebo po matke bolo vyhlásené pátranie
- prvorodené dieťa /deti / boli zverené do výchovy otca na základe právoplatného
rozhodnutia súdu, alebo

c/ osoba, ktorá prevzala prvorodené dieťa /deti/ do starotslivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu.
3. Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže mesto poskytnúť za splnenia
nasledovných podmienok:
a) podanie písomnej žiadosti na predpísanom tlačive uvedenom v Prílohe č. 3 tohto VZN a to
najneskôr do dovŕšenia 6 mesiacov veku dieťaťa,
b) trvalý pobyt aspoň jedného z rodičov dieťaťa v meste ku dňu narodenia dieťaťa,
c) trvalý pobyt dieťaťa na území mesta ku dňu podania žiadosti,
d) dieťa po pôrode nebolo zverené do náhradnej starostlivosti,
e) žiadateľ o príspevok nemá voči mestu žiadne finančné záväzky.
4. Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje vo výške 50,- Eur.
5. Ak sa súčasne rodičom narodia dve a viac detí , jednorazový finančný príspevok prislúcha
na každé dieťa.
Čl. VII.
Úmrtie občana
Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, mesto uhradí najnutnejšie pohrebné
výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov. Úhradu poskytnutej sumy si mesto
v plnej výške uplatní v dedičskom konaní po zosnulom občanovi. Ak občan nezanechal
žiadny majetok, výdavky spojené s pohrebom znáša mesto.

Čl. VIII.
Jednorazový príspevok dôchodcom
Mesto môže poskytnúť všetkým dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta Dunajská
Streda nad 75 rokov každoročne k vianočným sviatkom jednorazový finančný príspevok
bezohľadu na výšku dôchodku.
Čl. IX.
Vianočná jednorazová pomoc
Mesto môže poskytnúť pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím (vo vlastníctve
držiteľov preukazov) vo veku do 18 rokov a to bez ohľadu na výšku ich dôchodku
jednorazovú finančnú pomoc k vianočným sviatkom.

Čl. X.
Spoločné ustanovenia
1. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky sociálnej pomoci
a jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa nie je právny nárok.

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, jednorazovú dávku sociálnej pomoci a jednorazový
finančný príspevok pri narodení dieťaťa poskytuje mesto iba do výšky schváleného v rozpočte
mesta na príslušný kalendárny rok.
3. Jednorazovú dávku 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 v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa tohto VZN
sa navzájom nevylučujú.
Čl. XI.
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta v budove Mestského úradu v Dunajskej Strede.

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

1/ § 2 a 5 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
2/ § 2 a 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov

Príloha č. 1
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi
A/ Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko ......................................
Rodné číslo
......................................
Trvalý pobyt
Dunajská Streda Ul................................................................č. ....................
Rodinný stav
.......................................................................................................................
Sociálne postavenie...................................................................................................................
Osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze:
Manžel/ka/
Meno a priezvisko ..........................................
Dátum narodenia ...........................................
Trvalý pobyt
Dunajská Streda .............................................č. ....................
Nezaopatrené deti
1/ Meno a priezvisko ........................................ nar................................................
2/
....................................... nar................................................
3/
......................................... nar................................................
4/
....................................... . nar................................................
Dieťa do 25 rokov veku
1/Meno a priezvisko ....................................... nar................................................
2/
........................................ nar................................................
Dôvod:
Úhrada mimoriadnych výdavkov na/+
1/ nevyhnutné ošatenie
2/ základné vybavenie domácnosti
3/ zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
4/ mimoriadne liečebné náklady
5/ iné účely
/+/označiť účel jednorázovej dávky/
V súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním mojich
osobných údajov za účelom vybavenia žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi..

.......................................
Podpis žiadateľa/ky/
V Dunajskej Strede, dňa ........................................

Príloha:
1/ potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede o určení dávky,
alebo príspevku v hmotnej núdzi žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
2/ potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
3/ potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí

Príloha č. 2
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
sociálnej pomoci
A/ Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko ......................................
Rodné číslo
......................................
Trvalý pobyt
Dunajská Streda Ul................................................................č. ....................
Rodinný stav
.......................................................................................................................
Sociálne postavenie...................................................................................................................
Osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania sociálnej pomoci:
Manžel/ka/
Meno a priezvisko ..........................................
Dátum narodenia ...........................................
Trvalý pobyt
Dunajská Streda .............................................č. ....................
Nezaopatrené deti
1/ Meno a priezvisko ........................................ nar................................................
2/
....................................... nar................................................
3/
......................................... nar................................................
4/
....................................... . nar................................................
Dieťa do 25 rokov veku
1/Meno a priezvisko ....................................... nar................................................
2/
........................................ nar................................................
Dôvod:
Úhrada mimoriadnych výdavkov na/+
1/ nevyhnutné ošatenie a obuv
2/ zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
3/ úhrada školských poplatkov pre nezaopatrené dieťa
4/ zakúpenie potravín
5/ základné vybavenie domácnosti
6/ mimoriadne liečebné náklady
7/ vybavenie osobných dokladov
8/ iné mimoriadne výdavky
/+/označiť účel jednorazovej dávky/
V súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so
spracovaním mojich osobných údajov za účelom vybavenia žiadosti o poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi..
.......................................
Podpis žiadateľa/ky/
V Dunajskej Strede, dňa ..........................................
Príloha:
1/ potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
2/ potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede o zaradení žiadateľa do evidencii
uchádzačov o zamestnanie
3/ potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí
4/ potvrdenie o prepustení z ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo ústavu na výkon väzby

Príloha č. 3

Žiadosť o jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa
A /Vyplní žiadateľ (údaje o oprávnenej osobe)
Priezvisko ............................................. Meno....................................Rodinný stav...................
Dátum narodenia .........................Štátna príslušnosť...................
Adresa trvalého pobytu v DS
Ulica ...............................................................................................číslo .....................................
PSČ...................... Obec................................................................Tel. číslo ................................
Vzťah oprávnenej osoby k dieťaťu uvedenému v časti B tejto žiadosti *
A

matka

B

otec

C
osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe
právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu
B/ Údaje o prvonarodenom /ných dieťati/deťoch, ktoré sa narodilo/li matke a dožilo/li sa aspoň
28 dní
Meno

Priezvisko

Dátum narodenia

............................................. ............................................................... .......................................
............................................. ............................................................... ......................................
............................................. ............................................................... ....................................
C /Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomá/ý právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov v tejto žiadosti.
Uvedomujem si, že neprávom prijatú sumu som povinná/ý vrátiť.
V súlade s § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlasím so spracovaním
mojich osobných údajov za účelom vybavenia žiadosti o jednorazový finančný príspevok.

V ........................................... dňa .........................................Podpis žiadateľa .......................*
zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru X

Správnosť údajov porovnal s originálmi dokladov a dokumentov:

Dátum porovnania................................................

Podpis............................................

Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť:
1. Žiadosť
2. Občiansky preukaz oprávnenej osoby
3. Rodný list dieťaťa /detí
4. Rozhodnutie Úrade práce, soc. vecí a rodiny v Dunajskej Strede o vyplatení príplatku príspevku
v zmysle zákona číslo 235/1998 Z.z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom,
ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane
narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony.
5. Otec dieťaťa – úmrtný list matky dieťaťa alebo potvrdenie Policajného zboru SR o vyhlásení
pátrania po matke dieťaťa /detí/ alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do jeho
starostlivosti – podľa potreby
6. Iná oprávnená osoba: právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa /detí/ do starostlivosti
nahrádzajúcej starostlivosť rodičov – podľa potreby

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom
zasadnutí dňa 26.2.2013
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov
na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 6.2. 2013
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na
internetovej stránke mesta dňa 5.3.2013.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 20.3.2013.

