
Obec Strečno podľa § 6 ods. 1 zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov, v zmysle zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších platných 

právnych predpisov, zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

(správny poriadok) vydáva uvedené Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi (ďalej len VZN). 

 

Všeobecne záväzné  nariadenie Obce Strečno  

č. 3/2019 
 

 

 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Strečno. 
 

 

Článok 1  

Úvodné ustanovenia 

 

Uvedené VZN upravuje postup a podmienky, na základe ktorých Obec Strečno (ďalej len obec) 

pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

 

Článok 2  

Základné pojmy 

 

1. Hmotná núdza pre účely týchto zásad je stav, keď prijem občana a fyzických osôb, ktoré 

sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré 

sa s občanom spoločne posudzujú, si prijem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným 

pričinením.1 

 

2. Životné minimum, je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod 

ktorou nastáva  stav jej  hmotnej  núdze. Výška súm životného minima sa každoročne upravuje 

k l. júlu príslušného roku na základe Opatrenia Ministerstva prace sociálnych veci a rodiny 

Slovenskej republiky. 

 

Článok 3  

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len dávka) možno poskytnúť občanovi v hmotnej 

núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú. 

 

1. Hranica hmotnej núdze je určená osobitným právnym predpisom.2 

 

2. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 

spoločne posudzujú možno jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytnúť do výšky 

preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky jeden a pol násobku životného 

minima určeného osobitným predpisom. 3 

 

                                                           
1 Zákon č. 417/2013 Z. z.. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o doplnení niektorých zákonov 
3 Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o doplnení niektorých zákonov 
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3. Priznaná jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje najmä na úhradu mimoriadnych 

výdavkov na: 

a)   nevyhnutné ošatenie a obuv, ak dospelý a dieťa preukázateľne potrebuje nevyhnutne 

potrebné ošatenie a obuv a to podľa sezóny, pričom tento tovar nie je v nadštandardnom 

prevedení (nie značkový výrobok). Táto dávka sa poskytuje pri nástupe dieťaťa do školy, ako 

aj do školy prírody, na plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, pri hospitalizácii, pri účasti na 

rôznych športových podujatiach, 

b)   základné nevyhnutné vybavenie a zariadenie domácnosti /najmä posteľ, stôl, stolička, 

sporák, kuchynský riad/ 

c)   zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa /taška, školské potreby, vybavenie na 

telesnú výchovu/,  

d)   mimoriadne liečebné náklady /výdavky spojené s preklenutím nepriaznivej sociálnej 

finančnej situácie rodinám nespôsobenej vlastným pričinením a to najmä z dôvodu dlhodobej 

nemoci rodiča alebo dieťaťa spôsobené hospitalizáciou alebo domácou liečbou, prípadne 

výdavky spojené s kúpeľnou liečbou a to podľa skutočne predložených dokladov 

nezaopatreného dieťaťa/, 

e)   úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy /t.j. požiaru, záplavy, 

víchrice/, 

 

4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť 

a)   v peňažnej forme 

b)   len občanovi, ktorý ma na území obce Strečno trvalý pobyt 

c)   nemá voči obci žiadne finančné záväzky (dlhy v miestnych daniach, za nájom, poplatkoch 

za komunálny odpad/, 

d)  občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú raz v kalendárnom 

roku, 

 

5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok. 

 

6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje Obec zo svojho rozpočtu. 

 

7. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce na základe 

žiadosti občana, predložených podkladov a vyjadrení miestnej sociálnej komisie pri obecnom 

zastupiteľstve v súlade so schváleným rozpočtom obce, najneskôr však do 30 dní od doručenia 

úplnej žiadosti. 

 

 

Článok 4 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti 

občana. 

 

2. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje, zdôvodnenie cieľu, na ktorý občan žiada 

poskytnutie dávky a vlastnoručný podpis. 

 

3. Žiadateľ o dávku v hmotnej núdzi prikladá k žiadosti: 

a)   aktuálnu výšku príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne 

posudzované za posledné 3  mesiace pred podaním žiadosti, 

b)   nezamestnaní s nárokom na dávku v nezamestnanosti potvrdenie zo sociálnej poisťovne, 

c)   rozhodnutie   zo sociálnej poisťovne o poberaní starobného alebo invalidného dôchodku, 
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d)   čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov a prehlásenie,  že nie je poberateľom iných 

príjmov ako sú uvedené v žiadosti a toho, že v prípade priznania dávky, do 15 dní predloží 

sociálnej komisii doklady potvrdzujúce, že dávka bude použitá na účel uvedený v žiadosti a 

rozhodnutí.  

 

4. Každá žiadosť po prijatí bude zaevidovaná do evidencie písomností povereným 

zamestnancom obce. 

 

5. Po oboznámení sa s obsahom žiadosti a v prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky 

predpísané prílohy, budú  žiadateľovi  zaslané  všetky  tlačivá  súvisiace s obsahom žiadosti, 

pričom sa určí lehota na doplnenie údajov k žiadosti. Postup pri uložení lehoty na doplnenie 

údajov, ako aj priebeh posudzovania, je upravený v osobitnom právnom predpise.4 

 

6. Po skompletizovaní dokladov poverený zamestnanec obce individuálne posúdi, či žiadateľ 

spĺňa všetky kritériá v súlade s týmto VZN. Následne žiadosť a stanovisko predloží na 

prerokovanie sociálnej komisii pri Obecnom zastupiteľstve. 

 

7. Sociálna komisia po prejednaní žiadosti predloží starostovi obce návrh odporúčania na 

priznanie výšky jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Vyjadrenie sociálnej komisie má 

odporúčací charakter. 

 

8. O priznaní jednorazovej dávky rozhoduje starosta obce v súlade s osobitným predpisom.5 

 

9. V prípade, že žiadateľ nebude spĺňať podmienky určené v uvedenom VZN, bude vydané 

rozhodnutie o zamietnutí. 

 

10. Na konanie o posúdení hmotnej núdze sa vzťahujú ustanovenia zákona o správnom konaní. 

 

Článok 5 

Práva a povinnosti zamestnanca úradu  

 

Zamestnanec úradu je oprávnený 

1. overovať skutočnosti potrebné na posúdenie nároku na pomoc v hmotnej núdzi v mieste 

pobytu žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu; pri návšteve je povinný preukázať 

sa poverením úradu, 

2. požadovať od žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi, žiadateľa o osobitný príspevok alebo od 

príjemcu potrebné informácie a vysvetlenia, 

3. požadovať od iných osôb potrebné informácie a vysvetlenia na posúdenie nároku na pomoc 

v hmotnej núdzi, 

 

Zamestnanec úradu je povinný 

1. informovať žiadateľa o pomoc v hmotnej núdzi alebo príjemcu o možnostiach riešenia 

hmotnej núdze, 

2. poskytovať pomoc pri uplatnení nároku na pomoc v hmotnej núdzi. 

 

 

 

Článok 6 

Vyplatenie a zúčtovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  

                                                           
4 Zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
5 Zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
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1. Na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia Obec vyplatí dávku v hmotnej 

núdzi nasledovne: 

a) prevodom na bankový účet 

b) osobne v pokladni 

 

2. Žiadateľ doloží k svojej žiadosti o dávku doklad o úhrade mimoriadnych výdavkov (viď. 

Článok 3, bod 3 a Článok 4, bod 3), ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace od podania žiadosti.  

 

3. V prípade, že doklad o úhrade mimoriadnych výdavkov nedoloží, je žiadateľ povinný do 

15 dní odo dňa prevzatia dávky dokladmi preukázať, že bola použitá na účel uvedený 

v rozhodnutí.  

 

4. V prípade, že si žiadateľ nesplní povinnosť uvedenú v ods.2 tohto článku, Obec pristúpi   k 

vymáhaniu vzniknutej pohľadávky. Ak nedôjde k uspokojeniu takto vzniknutej pohľadávky, 

Obec viac neposkytne občanovi dávku v hmotnej a ani sociálnej núdzi. 

 

Článok 7  

Záverečné ustanovenie 

 

 

1. Kontrolu dodržiavania VZN zabezpečuje hlavný kontrolór obce. 

2. Návrh VZN č. 3/2019 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce 

Strečno bol zverejnený na úradnej tabuli a web stránke obce Strečno dňa 31.5.2019 

3. VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli obce Strečno dňa 18.6.2019 

4. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Strečne dňa 17.6.2019, uznesením 

č. 50/2019 a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli obce Strečno. 

5. VZN zvesené z úradnej tabule dňa ...................... 

6.  Týmto VZN sa ruší VZN č.26/4/2011 zo dňa 1.1.2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Bc. Dušan Štadáni 

                                                                             starosta obce 

 

 

  


