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Obecné zastupiteľstvo obce Dunajská Lužná sa podľa § 11 ods. 4, písm. g) uznieslo na
nariadení, ktorým sa podľa § 6 ods. 1, § 3 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. p) zákona č. 369/1990 Z.
z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 15 a 24 zákona č. 599/2003 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č.
599/2003 Z. z.)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi občanom Dunajskej Lužnej.
§1
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, okruh oprávnených osôb
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky a postup
poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi občanom Obce Dunajská Lužná, na území obce
Dunajská Lužná, za účelom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej situácie formou
poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na základe § 19 ods. 3 a podľa § 15
v spojení s § 24 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
(2) Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny SR (ďalej len ÚPSVaR) sa môže poskytnúť jednorazová dávka v hmotnej núdzi
do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku
životného minima. Limity poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sú uvedené v
§ 2 VZN.
(3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť výlučne občanovi s trvalým
pobytom na území obce :
a) na základe písomnej žiadosti (vzor žiadosti je prílohou č. 1 tohto VZN),
b) ak príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú,
nedosahuje 1,15 násobok životného minima a občan, a fyzické osoby, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú si príjem nemôžu zabezpečiť, alebo zvýšiť vlastným
pričinením (za takýchto občanov sa považujú občania evidovaní na ÚPSVaR zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, ďalej poberatelia dávok v hmotnej
núdzi, pričom pre práceschopných poberateľov dávky v hmotnej núdzi je podmienkou
aj súčasné evidovanie v zozname uchádzačov o zamestnanie na príslušnom ÚPSVaR),
c) občanovi, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní dávky v
hmotnej núdzi, alebo na rozhodnutie o priznaní invalidného, alebo iného dôchodku a
za posledné tri mesiace sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie,
d) občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavného
liečenia, ktorý sa v žiadosti o dávku okrem prepúšťacej správy preukáže aj tým, že sa
zaevidoval na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie, nemá žiadne príjmy a potrebuje
prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na
prežitie,
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e) občanovi, ktorý žije sám v domácnosti a je poberateľom starobného alebo invalidného
dôchodku ako jediného zdroja príjmu, a ten nepresahuje výšku 1,15 násobku
minimálnej mzdy stanovenej osobitným predpisom,
f) občanovi v osobitných prípadoch, na zabezpečenie služieb spojených s úmrtím
fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom
príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá rodina, ktorá pohreb
zabezpečuje je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo jej príjem je do výšky
životného minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. v
znení zmien a doplnkov.
g) v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou
udalosťou (najmä požiar, povodeň, víchrica a pod.) a ak je poškodené bývanie (byt,
rodinný dom, zariadenie bytu, resp. domu), ktoré žiadateľ užíva a nemá žiadnych
príbuzných, v prípade požiaru - požiar sám nezapríčinil.
h) na kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa (detí) žiadateľa, ktorý je odkázaný na
dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne
posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. v znení zmien a doplnkov.
i) liečbu závažného ochorenia (ochorení) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so
žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom
zdravotného poistenia.
j) získanie rekvalifikácie alebo osvedčenia potrebného na zvýšenie zamestnateľnosti
žiadateľa z dlhodobého hľadiska. Táto dávka môže byť poskytnutá iba za
predpokladu, že príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny v Senci nerealizuje
tento typ rekvalifikácie alebo získania osvedčenia v príslušnom roku podania žiadosti
a žiadateľ je občan odkázaný na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky
životného minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. v
znení zmien a doplnkov.
(4) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje z rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok.
(5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, najmä v prípadoch keď je:

a)
b)
c)
d)

ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby,
ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa,
možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,
preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné
vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa nad
rámec dotácie na školské potreby v zmysle Výnosu 29775/2007-II/1 zo dňa
05.12.2007 - Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR v znení zmien a doplnkov.

(6) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.
(7) Dávka vo vecnej forme sa nemôže poskytnúť pre takého občana alebo rodinu, ktorých
životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie tejto jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi.
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(8) V odôvodnených prípadoch sa dávka môže poskytnúť po čiastkach, opakovane, pričom
súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi nesmie presiahnuť v jednom roku
limit stanovený v § 2 tohto nariadenia.
(9)

Odôvodneným prípadom podľa ods. 9 tohto článku sa rozumie neschopnosť žiadateľa
narábať s finančnými prostriedkami (účelové zneužitie prostriedkov na iné účely ako je
uvedené v rozhodnutí, tiež z dôvodu, že občan s touto formou súhlasí a pod.).

(10) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá občanovi alebo fyzickým
osobám spoločne posudzovaným podľa tohto nariadenia za predpokladu, že si uplatnili
zákonné nároky. Občan alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné
nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej
núdzi, sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z.
(11) Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze,
zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, sú:
a) manžel a manželka,
b) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
c) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem
najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí,
ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v
nezamestnanosti a detí, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa
osobitného predpisu.
(12) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a je možné ju
poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz.
§2
Limity pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
(1) O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce s prihliadnutím na
objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie jednorazových dávok v
hmotnej núdzi schválených v rozpočte obce.
(2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá vo výške:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 100 €,
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) max. do
výšky 100 €,
c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 150 €,
d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 170 €.
(3) Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa určí na základe zistenia rozdielu medzi
sumou zákonného nároku (v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z.) a príjmom posudzovanej
osoby a spoločne posudzovaných fyzických osôb s prihliadnutím na deklarovanú potrebu,
naliehavosť, ako aj spôsob vedenia života žiadateľa o pomoc.
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§3
Náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
(1) O poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je potrebné požiadať písomne. Vzor
žiadosti je prílohou č. 1 k VZN.
(2) Občan, ktorý žiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi musí k žiadosti priložiť:
a) potvrdenie z príslušného ÚPSVaR o tom, že je v hmotnej núdzi a že je vedený
v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR,
b) potvrdenie o výške čistého príjmu za posledné tri po sebe nasledujúce mesiace,
alebo potvrdenie o vyplácaní dávky v hmotnej núdzi a o príspevkoch v hmotnej
núdzi (napr. aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok...),
alebo rozhodnutie o výške dôchodku, a tiež príjem osôb, ktoré žijú so žiadateľom v
spoločnej domácnosti.
Do výšky príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb sa nezarátavajú:
rodinné prídavky (prídavok na 1 a viac detí),
peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia
(ďalej len ŤZP) podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ŤZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
štipendiá,
ostatné príspevky (na podporu výchovy k stravovacím návykom detí
ohrozených sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských
povinností detí ohrozených sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a
deti z nízkopríjmových rodín),
výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť v súlade s rozhodnutím
súdu a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na príslušnej inštitúcii
(polícia, súd a pod.),
c) potvrdenie o tom, že požiadal príslušný UPSVaR o dávku v hmotnej núdzi, podal
trestné oznámenie na príslušný orgán na neplatiteľa výživného, alebo že žiada o
priznanie starobného alebo invalidného dôchodku, ak nemá preukázaný žiaden
príjem,
d) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, navštevujú školu, doklad o riadnej
dochádzke do školy,
e) potvrdenie o tom, že nemá voči obci Dunajská Lužná neusporiadané finančné
záväzky – na miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a pod.
(3) Občan, ktorý požiada o dávku, musí do písomnej žiadosti uviesť dôvod žiadosti o
poskytnutie dávky, účel jeho využitia a zároveň k žiadosti priložiť doklad o úhrade
zvýšených výdavkov resp. mimoriadnych výdavkov (napr. pokladničný blok, faktúru,
ústrižok poštovej poukážky) alebo číslo účtu inštitúcie na úhradu nedoplatku, s
priložením potvrdenia o nedoplatku, v čase náhlej núdze podľa § 1 ods. 3, písm. f) VZN
priložiť úmrtný list, doklad (potvrdenie) o spôsobenej škode v prípade žiadosti podľa § 1
ods. 3, písm. g) VZN.
(4) Súčasťou žiadosti je aj čestné prehlásenie o pravdivosti údajov k danej žiadosti.
(5) Pri poskytnutí jednorazovej vecnej dávky v hmotnej núdzi bude žiadateľovi referátom
sociálnych vecí poskytnutá vecná pomoc (ošatenie a pod.).
(6) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
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§4
Posúdenie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a príprava návrhu na
rozhodnutia
(1) Každú žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi po doložení všetkých potrebných
potvrdení a dokladov individuálne posúdi referát sociálnych vecí (sociálny pracovník
obce), či je žiadosť kompletná a či je v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN.
V prípade neúplnosti žiadosti vyzve žiadateľa, aby žiadosť doplnil do 8 dní odo dňa,
kedy mu bola doručená výzva na doplnenie. Ak žiadosť v stanovenej lehote nebude
doplnená, konanie o poskytnutí jednorazovej dávke v hmotnej núdzi sa zastaví ako
neopodstatnené.
(2) Po overení kompletnosti žiadosti vykoná príslušný pracovník referátu sociálnych vecí
miestne šetrenie a spracuje o preskúmaní žiadosti písomný záznam, s odporučením pre
starostu obce.
(3) Ak žiadateľ nesplní podmienky v zmysle tohto VZN, referent sociálnych vecí predloží
starostovi obce záporné stanovisko, ku ktorému priloží žiadosť a ostatné doklady s
odôvodnením nepriznania dávky.
(4) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní (zák. SNR č. 71/1967 Zb. v znení nesk. predpisov),
s výnimkou ustanovení § 18 ods. 3, § 33 ods. 2 a § 60 až 68.
§5
Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
(1) O priznaní alebo nepriznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi žiadateľovi rozhoduje
starosta obce vydaním písomného rozhodnutia.
(2) V osobitných prípadoch môže starosta obce rozhodnúť na základe posúdenia žiadosti
v Komisii sociálnych vecí.
§6
Vyplácanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
(1) Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi doručí obecný
úrad – referát soc. vecí, žiadateľovi do 15 dní odo dňa podpísania rozhodnutia starostom
obce.
(2) Nárok na vyplatenie jednorazovej dávky vzniká právoplatným rozhodnutím obce o jej
priznaní.
Jednorazová dávka môže byť žiadateľovi poskytnutá vo forme :
- peňažnej
a) vyplatením dávky v hotovosti v pokladni počas pokladničných hodín obecného
úradu po predložení preukazu totožnosti a originálu dokladu preukazujúceho
účel využitia dávky), alebo
b) prevodom cez účet príslušnej inštitúcie s preukázaním ešte nevyplatenej úhrady
(účel využitia dávky), alebo
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- nepeňažnej – referátom sociálnych vecí, ak bola priznaná forma jednorazovej vecnej

dávky podľa § 3 ods. 5 tohto VZN.
(3) Žiadateľ je povinný do 30 dní od prevzatia priznanej dávky preukázať jej účelné vynaloženie na
referáte sociálnych vecí.

(4) Obec zruší rozhodnutie o priznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ak zistí, že
žiadateľ nepredložil platné doklady a dávku nepoužíva na účel, na ktorý bola poskytnutá.
Obec je oprávnená právnou cestou žiadať vrátenie poskytnutej jednorazovej dávky, ak sa
preukáže bola použitá na iný účel, než na aký bola priznaná.
§7
Spoločné ustanovenia
Poverený zamestnanec obce, ktorý plní úlohy ustanovené zákonom č. 599/2003 Z. z., a týmto
VZN, môže navštíviť občana s jeho súhlasom v byte a je oprávnený požadovať od všetkých
zúčastnených právnických osôb a fyzických osôb potrebné informácie a vysvetlenia.
Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť mu potrebné informácie.
§8
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
(1) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dunajskej Lužnej uznesením číslo
2011/09 - 04 dňa 27.09.2011.
(2) VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho zverejnenia vyvesením na úradnej
tabuli a webovej stránke obce.

Štefan Jurčík v.r.
starosta

Príloha VZN:
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
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Príloha k VZN č. 2/2011

Žiadateľ (meno a priezvisko): ............................................................................................................
Dátum narodenia: ......................................... rodné číslo:....................... telef. kontakt :...................
Trvalý pobyt (adresa) : .......................................................................................................................
Korešpondenčná adresa: ....................................................................................................................

Obecný úrad Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7
900 42 Dunajská Lužná

VEC: ŽIADOSŤ O JEDNORAZOVÚ DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI
Odôvodnenie žiadosti:

Spoločne posudzované osoby (manžel, manželka, nezaopatrené deti, rodičia):
Pomer
(manžel, dieťa)

Meno, priezvisko

Dátum narodenia

Sociálna situácia

Mesačný príjem, výživné

podpis žiadateľa

Príloha k VZN č. 2/2011

Potvrdenie zamestnávateľa o príjme žiadateľa:
Žiadateľ: .....................................................................dátum narodenia: .........................................
Bytom: .................................................................................................................................................
Má čistý mesačný príjem (priemer za posledné 3 mesiace): ........................................... €

Dátum: .........................................

....................................................
pečiatka, podpis

Potvrdenie príslušného úradu práce sociálnych vecí a rodiny:
Žiadateľ: .....................................................................dátum narodenia: .............................................................
Bytom: ....................................................................................................................................................................
JE / NIE JE v evidencii uchádzačov o zamestnanie od........................................... a poberá príspevky a dávky
vo výške: ..................................... €
Nepoberá príspevky a dávky z dôvodu: .................................................................................................................

Dátum: .........................................

........................................................................
pečiatka, podpis

Potvrdenie zamestnávateľa o príjme ďalšej posudzovanej osoby:
Manžel/manželka žiadateľa, druh/družka, otec detí prispievajúci na výživné, rodičia, súrodenci žijúci so
žiadateľom v spoločnej domácnosti:
................................................................................... dátum narodenia: ................................................................
Bytom: ......................................................................................................................................................................
Má čistý mesačný príjem/prispieva na výživné: ............................................€

Dátum:
pečiatka, podpis

