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Obec Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o obecnom zriadení”) a podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o pomoci v hmotnej núdzi”) vydáva to Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok obcou Vysoká nad Kysucou.

ČLÁNOK I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len „VZN”) je stanoviť podmienky a
postup, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou (ďalej len „obec”) poskytuje pri výkone
svojej samosprávnej pôsobnosti:
a) jednorazovú dávku v hmotnej núdzi,
b) mimoriadnu dávku na pomoc občanovi,
c) povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej
sume, ako patrila.
Vymedzenie základných pojmov:
1. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa zákona nedosahuje sumy
životného minima ustanovené osobitným predpisom a členovia domácnosti si nevedia
alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a
uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.1
2. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby,
pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.2
3. Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a dieťa do 25
rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej
škole. Skutočnosť, kedy sa dieťa považuje za nezaopatrené, sa v ostatných prípadoch
posudzuje podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4. Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorú môže mesto priznať fyzickej
osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii, resp. sa dostane do krízovej
situácie následkom mimoriadnej nepredvídateľnej udalosti. Pri poskytnutí tejto dávky
sa nevyžaduje, aby žiadateľ bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
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5. Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorú môže mesto priznať fyzickej
osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej situácii, resp. sa dostane do krízovej
situácie následkom mimoriadnej nepredvídateľnej udalosti. Pri poskytnutí tejto dávky
sa nevyžaduje, aby žiadateľ bol poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
6. Nepriaznivá sociálna situácia je na účely tohto VZN ohrozenie fyzickej osoby a s ňou
spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti:
a) sociálnym vylúčením,
b) obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť,
c) neschopnosťou samostatne riešiť svoje problémy,
d) neschopnosťou zabezpečiť si nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb pre svoje nesprávne životné návyky alebo spôsob života,
e) neschopnosťou samostatne riešiť svoju krízovú sociálnu situáciu pre nepriaznivý
zdravotný stav alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na starobný dôchodok.
7. Krízová situácia pre aplikáciu tohto VZN je ohrozenie zdravia alebo života fyzickej
osoby a rodiny, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie.
8. Mimoriadna nepredvídateľná udalosť je na účely tohto VZN udalosť, ktorá sa nedala
dopredu predpokladať a jej následkom sa fyzická osoba a s ňou spoločne posudzované
osoby žijúce v spoločnej domácnosti ocitli v situácii, keď je ohrozené ich zdravie, život
alebo základné životné potreby.
ČLÁNOK II.
JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa
zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného
ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to: postele, stola,
stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny,
posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov
alebo školských potrieb.3
3. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných
výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú
fyzickú osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom
kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.4
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§ 17 ods. 1) zákona č. 417/2013 Z. z.
§ 17 ods. 2) zákona č. 417/2013 Z. z.
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4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.5 Formu poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi určí¨obec.6
5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávkou fakultatívnou (dobrovoľnou) a na jej
poskytnutie nie je právny nárok.
6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje obec zo svojho rozpočtu.7
7. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len občanovi, ktorý má na území
obce trvalý pobyt a ktorý nemá voči obci finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach,
poplatku za komunálny odpad a pod.).
8. Jednorazová dávka sa poskytuje spravidla jeden krát do roka. V odôvodnených
prípadoch je možné poskytnúť občanovi dávku aj opakovane, v jednom kalendárnom
roku do maximálnej výšky sumy stanovenej týmto VZN.
9. Podmienkou na priznanie jednorazovej dávky je skutočnosť, aby si žiadateľ ešte pred
podaním žiadosti uplatnil všetky štátom garantované nárokové dávky, ktoré môžu
ovplyvniť výšku jeho príjmu a výšku príjmu spoločne posudzovaných osôb v zmysle
zákona č. 417/2013 Z. z.
ČLÁNOK III.
KONANIE O JEDNORAZOVEJ DÁVKE V HMOTNEJ NÚDZI
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka”) sa poskytuje žiadateľovi, ktorý
splnil podmienky nároku na dávku a nárok na dávku si uplatnil podaním písomnej
žiadosti na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 tohto VZN. Žiadosť je potrebné
doručiť do podateľne obecného úradu.
2. K žiadosti občan predloží podklady potrebné k posúdeniu jeho príjmu a príjmu spoločne
posudzovaných osôb a ďalšie podklady potrebné k rozhodovaniu o dávke. Zoznam
potrebných podkladov je uvedený na žiadosti o dávku. Súčasne je povinný preukázať
naliehavosť poskytnutia jednorazovej dávky dokladmi, ktorými sú najmä:
a) potvrdenie žiadateľa o evidencii uchádzača o zamestnanie na príslušnom úrade
práce,
b) aktuálne potvrdenie žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb o
poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
c) Doklad o všetkých príjmoch žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických
osôb za obdobie šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov spätne pred podaním
žiadosti,
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d) potvrdenie o návšteve školy školopovinného dieťaťa a o priebežnom plnení si
povinnej školskej dochádzky minimálne v období jedného školského roka spätne
pred podaním žiadosti,
e) aktuálne potvrdenie o návšteve školy študenta po ukončení povinnej školskej
dochádzky,
f) vyjadrenie správcovskej spoločnosti o vyrovnaní poplatkov za nájom a služby
spojené s užívaním nájomného bytu,
g) doklad o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
h) doklad o dlhodobej práceneschopnosti žiadateľa alebo s ním spoločne
posudzovaných fyzických osôb.
3. Príjem sa preukazuje za obdobie troch kalendárnych mesiacov predchádzajúcich
kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť o dávku doručená mestu. Pri posúdení nároku
na dávku a stanovení jej výšky sa vychádza z priemerného príjmu za posudzované
obdobie. U samostatne zárobkovo činných osôb sa vychádza z príjmu podľa posledného
daňového priznania.
4. Rozhodnutie o poskytnutí, resp. zamietnutí jednorazovej dávky je v plnej kompetencii
starostu obce.
5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa vypláca v hotovosti prostredníctvom pokladne
obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo
bankového účtu. V prípade potreby je možné pomoc poskytnúť aj vecnou formou, napr.
formou nákupu .
6. Ak žiadosť občana neobsahuje všetky potrebné náležitosti, obec vyzve žiadateľa o
doplnenie podania, pričom mu stanoví lehotu na odstránenie nedostatkov podania.
7. Ak žiadateľ v lehote uvedenej vo výzve obce nedoplní svoju žiadosť o požadované
údaje alebo doklady, nebude žiadosť o dávku akceptovaná ako opodstatnená.
8. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
9. Občan, ktorý žiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je povinný preukázať všetky
rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na posúdenie nároku na dávku.
10. V prípade, že občanovi bola dávka vyplatená neprávom z dôvodu, že občan
rozhodujúce skutočnosti zamlčal, pozmenil alebo neoznámil, je povinný vrátiť
neodkladne neprávom poskytnutú dávku alebo jej časť.
11. Evidenciu žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vedie obec v spolupráci so
sociálnou komisiou zriadenou Obecným zastupiteľstvom.
12. Ostatné práva a povinnosti subjektov ako aj podmienky nároku na príspevky
neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými zákonmi.
ČLÁNOK IV.
VÝŠKA JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI
1. Jednorazovú dávku môže obec poskytnúť žiadateľovi v maximálnej výške
nasledovne:
a) zabezpečenie starostlivosti o deti v rodine - 1 až 3 deti - do 100 eur,
b) zabezpečenie starostlivosti o deti v rodine - 4 a viac detí - do 150 eur,
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c) občan vyžadujúci osobitnú starostlivosť - jednotlivec - do 50 eur,
d) občan vyžadujúci osobitnú starostlivosť - manželská dvojica - do 70 eur,
e) ak sa narodili v rodine trojčatá a viac detí súčasne, alebo opakovane do dvoch
rokov dvojčatá - do 250 eur,
ČLÁNOK V.
MIMORIADNA DÁVKA NA POMOC OBČANOVI
1. Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorá sa môže poskytnúť fyzickej
osobe, ktorá sa ocitla v mimoriadne nepriaznivej sociálnej, finančnej a krízovej situácii.
Za mimoriadnu situáciu na účely poskytnutia tejto dávky možno považovať:
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy (záplava, víchrica, požiar a pod.),
b) liečenie závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne
posudzovaných so žiadateľom, ktoré si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, ak tieto
nie sú hradené prostredníctvom základného zdravotného poistenia,
i) zabezpečenie pohrebu osoby, ktorá bola so žiadateľom v priamom príbuzenskom
pomere v prípade, že žiadateľ zabezpečuje pohreb tejto osoby,
j) vybavovanie osobného dokladu (občianskeho preukazu) pri jeho strate alebo
odcudzení,
k) iné nepredvídateľné skutočnosti, keď je ohrozené zdravie a život žiadateľa alebo s
ním spoločne posudzovaných osôb.
ČLÁNOK VI.
PRAVIDLÁ POSKYTOVANIA MIMORIADNEJ DÁVKY NA POMOC OBČANOVI
1. Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dobrovoľná, fakultatívna dávka, na ktorú nie
je právny nárok.
2. Mimoriadna dávka sa poskytuje občanovi na základe individuálneho posúdenia
žiadosti, s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených rozpočtom
mesta na príslušný kalendárny rok. Možno ju poskytnúť do výšky preukázateľných
nákladov, najviac však do výšky sumy stanovenej týmto VZN.
3. O poskytnutí, resp. zamietnutí mimoriadnej dávky žiadateľovi rozhoduje obecné
zastupiteľstvo na základe písomného odporúčania príslušnej komisie (sociálna
komisia), okrem prípadov podľa čl. VII ods. 1) písm. c), d) a e), kde odporúčanie
komisie nie je potrebné (rozhodnutie je v plnej kompetencii starostu).
4. Mimoriadnu dávku je možné poskytnúť len občanovi, ktorý má na území obce trvalý
pobyt a ktorý nemá voči mestu finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach, poplatku
za komunálne odpady a pod.).
5. Mimoriadna dávka môže byť priznaná len v prípade, ak celkový príjem žiadateľa
(priemer výšky všetkých príjmov za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov
pred podaním žiadosti) a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb podľa zákona
o životnom minime nepresiahne 2,5-násobok životného minima. Do výšky životného
minima sa nezarátavajú:
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a) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za
opatrovanie,
b) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
c) štipendiá,
d) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ
dokladuje oznámením na polícii, resp. dokladom o začatí súdneho konania.
6. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie
žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní do 10 kalendárnych dní svoju žiadosť o požadované
údaje alebo doklady, táto žiadosť nebude akceptovaná.
7. Obec doručí žiadateľovi oznámenie o priznaní alebo zamietnutí mimoriadnej dávky.
8. Jednorazová mimoriadna dávka sociálnej pomoci sa vypláca v hotovosti
prostredníctvom pokladne obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na
žiadateľom uvedené číslo bankového účtu. V prípade potreby je možné pomoc
poskytnúť aj vecnou formou, napr. formou nákupu potravín, ošatenia, obuvi a pod.
9. Účelné využitie finančných prostriedkov poskytnutých na základe mimoriadnej dávky
je žiadateľ povinný preukázať doložením kópii pokladničných blokov alebo faktúr do
30 kalendárnych dní od jej poskytnutia.
10. V prípade, že žiadateľ, ktorému bola poskytnutá mimoriadna dávka, nepreukáže v
stanovenej lehote účelné využitie finančných prostriedkov, je povinný celú poskytnutú
sumu vrátiť na účet obce najneskôr do 30 kalendárnych dní od prevzatia písomnej
výzvy.
11. Ak žiadateľ, ktorému bola mimoriadna dávka priznaná neprávom, nereaguje na
písomnú výzvu na jej vrátenie, obec rieši vrátenie finančných prostriedkov
prostredníctvom exekučného konania. Tomuto žiadateľovi už nebude mimoriadna
dávka v nasledujúcich kalendárnych rokoch poskytnutá.
ČLÁNOK VII.
VÝŠKA MIMORIADNEJ DÁVKY NA POMOC OBČANOVI
1.

Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi môže obec poskytnúť žiadateľovi v maximálnej
výške nasledovne:
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy (záplava, požiar a pod. na jednu
domácnosť) - do 500 Eur,
b) liečenie závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne
posudzovaných so žiadateľom, ktoré si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, ak tieto
nie sú hradené prostredníctvom základného zdravotného poistenia - do 250 Eur,
c) úhrada nákladov spojených s úmrtím rodinného príslušníka žiadateľa, ktorému
žiadateľ zabezpečuje pohreb - do 450 Eur,
d) úhrada poplatku na vybavenie osobných dokladov (občiansky preukaz) - do 35 Eur,
e) iné nepredvídateľné skutočnosti na základe rozhodnutia starostu - do 300 Eur.

7

ČLÁNOK VIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nevylučuje poskytnutie mimoriadnej
dávky jednému žiadateľovi v jednom kalendárnom roku.
2. Žiadosti posudzované podľa tohto VZN sa odovzdávajú na tlačive podľa prílohy č.1
tohto VZN.
3. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce Vysoká nad
Kysucou a členovia sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 3/2009, ktorým sa určuje postup a
podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci v obci Vysoká nad
Kysucou, schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou
č. 6-3/2009 zo dňa 30. 06. 2009.
5. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 09. 04. 2021

Mgr. Anton Varecha
starosta obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 3/2021 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok
obcou Vysoká nad Kysucou

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE JEDNORAZOVEJ DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI
V ZMYSLE VZN OBCE VYSOKÁ NAD KYSUCOU
Žiadateľ
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Telefón:
Zamestnanie:
Uchádzač o zamestnanie
evidovaný na ÚPSVa R

Od :

do:

Údaje o manželovi (manželke), nezaopatrených deťoch, starostlivosti o blízku osobu
Meno a priezvisko
Dátum narodenia:
Zamestnávateľ
Príbuzensky vzťah
(škola)

Bytové a majetkové pomery
Druh bytu:

Počet osôb v byte:

Počet izieb

Dospelí a zaopatrené detí:

Vlastníctvo:

Nezaopatrené detí:

Výdavky na bývanie
nájomné (potvrdenie):
Iné výdavky:

Inkaso (potvrdenie):

Uhradené záväzky voči obci
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Príjem:
Potvrdený:

žiadateľ
suma
Poznámka

Manžel- manželka
suma
Poznámka

Čistý mesačný príjem
Podpora v
nezamestnanosti
Prídavky na detí
Výživné na deti
Rodičovský príspevok
ÚPSVa R
(dávka a príspevky
v hmotnej núdzi)
Nemocenské dávky
Iné príjmy

Odôvodnenie žiadosti

Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych
následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom
písomný súhlas obci Vysoká nad Kysucou na využívanie mojich osobných údajov uvedených
na žiadosti na účely poskytnutia sociálnej pomoci.
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa ........................................ .
..............................
Podpis žiadateľa
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