
1 

 

 

 

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kysak 

č. 1/2021 
 

o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom obce Kysak 
 

Návrh vyvesený na úradnej tabuli:     10.11.2021 

Počet pripomienok uplatnených k návrhu nariadenia: 3 

Počet prítomných poslancov na zasadnutí:    5 

VZN č. 1/2021 vyvesené na  úradnej tabuli:   26.11.2021 

Zvesené z  úradnej tabule:       13.12.2021 

Účinnosť od:         1.1.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kysak podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 417/2013 Z. 
z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení neskorších zákonov sa unieslo na tomto 
všeobecnom záväznom nariadení č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom 
obce 

 

  

§ 1 

Predmet úpravy 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania jednorazovej 
sociálnej pomoci formou jednorazovej sociálnej dávky a mimoriadnej sociálnej dávky občanovi 
obce Kysak na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie pri zabezpečovaní základných 
životných podmienok z rozpočtu obce Kysak, vyčlenené v príslušnom kalendárnom roku na tento 
účel. 

 

§ 2 

Vymedzenie pojmov 

 

1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže obec poskytnúť 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 k dávke v hmotnej núdzi. 

2) Hmotná núdza je pre účely tohto nariadenia stav, keď príjem občana a fyzických osôb, 
ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum. 

3) Životné minimum je v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení 
neskorších predpisov spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod 
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. 
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4) Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi a 
fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické 
osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nachádzajú v nepriaznivej sociálnej 
situácii a výška celkového ich príjmu nepresahuje dvojnásobok životného minima. 

5) Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto VZN ohrozenie fyzickej osoby sociálnym 
vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť 
svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie 
základných životných potrieb, pre svoje životné návyky, pre ťažké zdravotné postihnutie 
alebo nepriaznivý zdravotný stav. 

6) Náhla núdza je v zmysle tohto VZN stav, v ktorom sa občan ocitol a to najmä:  

a) pri dlhodobej práceneschopnosti, náhlej chorobe, alebo úraze,  

b) pri úmrtí člena rodiny, najmä keď ide o živiteľa rodiny či osamelého občana, kde 
sa nedajú uplatniť povinnosti príbuzných v zmysle zákona o rodine,  

c) pri návrate z výkonu trestu odňatia slobody,  

d) pri úhrade mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie 
domácnosti a liečebné náklady. 

 

§ 3 

Jednorazová dávka sociálnej pomoci 

 

1. Oprávnený žiadateľ jednorazovej dávky sociálnej pomoci je podľa tohto VZN fyzická 
osoba, poberateľ dávky v hmotnej núdzi a fyzické osoby spoločne posudzované so 
žiadateľom, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku vypláca dávka v 
hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.. 

2. Jednorazová dávka sociálnej pomoci môže byť priznaná len v prípade, ak celkový príjem 
žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb podľa zákona č. 601/2003 Z. 
z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov nepresiahne výšku životného minima. Celkový príjem sa vypočíta ako priemer 
výšky všetkých príjmov za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. 

3. Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a s ním spoločne 
posudzovaným fyzickým osobám v prípade, ak je: 

a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním spoločne posudzovaných osôb, 

b) ohrozený zdravý vývoj a rast detí v starostlivosti žiadateľa, 

c) možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci, 

d) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné 
vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti nad 
rámec dotácie poskytovanej štátom,  

e) naliehavosť pomoci pri vybavovaní osobných dokladov. 

 

§ 4 

Posudzovanie nároku na poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

 
Obec môže poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci na základe odporúčania komisie 
stavebnej, sociálnej a verejného poriadku. 

 

1. Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý má trvalý pobyt 
na území obce Kysak a pri žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
nesmie mať žiadateľ žiadne nevysporiadané finančné záväzky voči obci Kysak (neplnia 
si povinnosti voči obci - daňové nedoplatky, nedoplatky za komunálny odpad, 
neudržiavajú alebo poškodzujú obecný majetok alebo sústavne narušujú občianske 
spolužitie, porušovanie školského poriadku deťmi žiadateľa). 
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2. 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.. 

3. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky predloží písomnú žiadosť (uvedená v prílohe 
č. 1) o poskytnutie dávky. 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, 

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) doklad o prepustení z výkonu trestu odňatia slobody, 

g) doklad o dlhodobej práceneschopnosti žiadateľa alebo s ním spoločne 
posudzovaných fyzických osôb,  

h) iné relevantné dokumenty potrebné na posúdenie žiadosti  (napr. potvrdenie PZ 
o strate dokladu totožnosti, odporúčanie lekára,  komplexný posudok ÚPSVaR 
a pod.) 

 

§ 5 

Výška jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

 

1. Výška jednorazovej dávky za kalendárny rok na jednu osobu je:  

a) do 200 EUR pre osamelého obyvateľa,  

b) do 400 EUR pre rodinu.  

2. Jednorazovú dávku možno poskytnúť aj občanovi, ktorý sa vráti z výkonu väzby alebo 
výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavného liečenia (protialkoholické, protidrogové) 
a vznikne mu nárok na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke. Jednorazová dávka 
sa v tomto prípade poskytuje na zabezpečenie základných životných podmienok a výška 
jednorazovej sociálnej dávky je: 

- 100 € v prípade, že prepustený z ÚVV a ÚVTOS alebo z ústavného liečenia 
(protialkoholické, protidrogové) neobdržal pri prepustení žiadne finančné prostriedky, 

- rozdiel medzi obdržanou sumou pri prepustení, pri vyplatení resocializačného 
príspevku a sumou 100 € v prípade, že prepustený z ÚVV a ÚVTOS alebo z ústavného 
liečenia (protialkoholické, protidrogové) obdržal pri prepustení určitý finančný obnos. 

4. Jednorazová dávka sociálnej pomoci sa vypláca v hotovosti prostredníctvom pokladne 
obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo 
bankového účtu. 

5. V prípade potreby je možné pomoc poskytnúť aj vecnou formou, napr. formou nákupu 
potravín, ošatenia, obuvi a podobne.  

6. Výšku jednorazovej dávky sociálnej pomoci v prípade ohrozenia základných životných 
potrieb a zdravia obyvateľa, alebo z iného mimoriadne závažného dôvodu môže starosta 
obce po prešetrení a doporučení komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku 
pomoc zvýšiť. 

7. Obyvateľ obce nemá na jednorazovú dávku sociálnej pomoci právny nárok. 
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8. O poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci rozhoduje obecné zastupiteľstvo  na 
základe písomnej žiadosti obyvateľa obce, vždy však podľa  individuálneho posúdenia 
aktuálnej miery stavu náhlej núdze alebo nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľa a s ním 
spoločne posudzovaných fyzických osôb. Obecné zastupiteľstvo  rozhoduje na základe 
odporučenia komisie stavebnej, sociálnej a verejného poriadku. 

9. Starosta obce po kladnom posúdení žiadosti a uznesenia obecného zastupiteľstva vydá 
rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci.              

10. Jednorazová dávka sociálnej pomoci môže byť poskytnutá občanovi iba 1-krát za 

 kalendárny rok. 

 

§ 6 

Mimoriadna dávka sociálnej pomoci 

 

1. Mimoriadna dávka sociálnej pomoci  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) 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, 

b) zabezpečenie pohrebu osoby, najmä keď ide o živiteľa rodiny či osamelého 
občana, kde sa nedajú uplatniť povinnosti príbuzných v zmysle zákona o rodine, v 
prípade, že žiadateľ zabezpečuje pohreb tejto osoby, 

c) iné nepredvídateľné skutočnosti, keď je ohrozené zdravie a život žiadateľa alebo 
s ním spoločne posudzovaných osôb. 

 

§ 7 

Posudzovanie nároku na poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci 

 

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 obce 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 komisie stavebnej, sociálnej a 
verejného poriadku. 

4. Mimoriadnu dávku je možné poskytnúť len občanovi obce, ktorý má trvalý pobyt na území 
obce Kysak a poskytnúť sa môže spravidla jedenkrát v kalendárnom roku. Vo 
výnimočných prípadoch sa môže dávka poskytnúť opakovane, avšak súčet takto 
poskytnutých dávok jednému občanovi v jednom kalendárnom roku nesmie presiahnuť 
maximálnu výšku sumy stanovenej týmto VZN. 

5. Žiadateľ môže požiadať o priznanie mimoriadnej dávky len v prípade, ak má ku dňu 
podania žiadosti uhradené všetky poplatky a nemá nedoplatky na miestnych daniach a 
poplatkoch. 

6. 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 
č. 601/2003 Z. z. 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. 

7. Žiadateľ o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci predloží písomnú žiadosť 
(uvedená v prílohe č. 1) o poskytnutie dávky. Súčasne je povinný preukázať naliehavosť 
poskytnutia mimoriadnej dávky predloženými dokladmi a to: 

a) potvrdenie o výške príjme žiadateľa a príjme s ním spoločne posudzovaných 
fyzických osôb alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, 

b) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných 
osôb, 

8. Potvrdenie o návšteve školy školopovinného dieťaťa a o priebežnom plnení si povinnej 
školskej dochádzky minimálne v období jedného školského roka spätne pred podaním 
žiadosti. 

9. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obec vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti. 
Ak žiadateľ nedoplní do 10 kalendárnych dní svoju žiadosť o požadované údaje alebo 
doklady, táto žiadosť nebude akceptovaná.  

10. Spôsob poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občanovi a účel využitia tejto pomoci je 
uvedený v rozhodnutí a môže mať formu finančnú a vecnú. 

11. Obec doručí žiadateľovi oznámenie o priznaní alebo zamietnutí mimoriadnej dávky.  

12. Poskytnutá dávka sa vypláca prednostne v hotovosti prostredníctvom pokladnice obce, 
prípadne bezhotovostným prevodom na číslo bankového účtu žiadateľa.  

 

§ 8 

Výška mimoriadnej dávky sociálnej pomoci 

 

1. Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi môže obec poskytnúť žiadateľovi                     
v maximálnej výške nasledovne: 

a) 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, 

b) úhrada nákladov spojených s úmrtím, ktorému žiadateľ zabezpečuje pohreb obec 
uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky najviac vo výške 250 EUR na základe 
zdokladovania skutočne vynaložených nákladov. Úhradu poskytnutej sumy si obec 
uplatní pri dedičskom konaní zosnulého občana. 

c) iné nepredvídateľné skutočnosti na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva  do 
500 EUR. 

2. Obec má právo preveriť všetky skutočnosti uvádzané žiadateľom šetrením na mieste ich 
vzniku. Z vykonaného šetrenia sa vyhotoví úradný záznam. 
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§ 9 

Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti 

 

1. Účelné využitie finančných prostriedkov poskytnutých na základe jednorazovej dávky a 
mimoriadnej dávky sociálnej pomoci je žiadateľ povinný preukázať doložením originálov 
a kópii pokladničných blokov alebo faktúr do 30 kalendárnych dní od jej poskytnutia 
príslušným odborom. 

2. Žiadateľ je povinný do 30 dní po poskytnutí najneskôr do 30 dní od vyzvania preukázať 
účelné vynaloženie prostriedkov priznaných mimoriadnou sociálnou dávkou na pomoc 
občanovi. V prípade, že žiadateľ po vyzvaní nepreukáže účelné vynaloženie priznaných 
prostriedkov v termíne uvedenom v rozhodnutí, je  povinný celú priznanú sumu vrátiť na 
účet obce. V prípade, že žiadateľ bol vyzvaný na vrátenie mimoriadnej dávky na pomoc 
občanovi a na výzvu nereaguje, obec rieši vrátenie finančných prostriedkov 
prostredníctvom exekučného konania. 

3. V prípade, že mu bola jednorazová dávka a mimoriadna dávky sociálnej pomoci vyplatená 
neprávom z dôvodu, že obyvateľ neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre 
poskytnutie dávky, rozhodne obecné zastupiteľstvo bezodkladne o povinnosti vrátiť 
neprávom poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť.  

4. Ustanovenia o právnej zodpovednosti obyvateľa podľa osobitných predpisov tým nie sú 
dotknuté.  

 
§ 10 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Tomto VZN č. 1/2021 schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kysaku dňa  25.11.2021. 

2) Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2022 

 
 
 
 
        Ing. Ľubomír Krajňák 

        starosta obce 
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Príloha č. 1:   ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE JEDNORAZOVEJ /  MIMORIADNEJ DÁVKY 

SOCIÁLNEJ POMOCI 
 
A. Údaje o žiadateľovi  

meno a priezvisko žiadateľa:  

dátum narodenia:  

rodné číslo:  

bydlisko:  

sociálne postavenie: (nezamestnaný, 
zamestnanec, dôchodca) 

 

rodinný stav:  

 
B. Údaje o fyzických osobách spoločne posudzovaných so žiadateľom  

meno a priezvisko dátum narodenia: príbuzenský vzťah: sociálne postavenie: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

 
C. Bytové pomery žiadateľa  

vlastník bytu: áno – nie 
 

nájomca bytu: áno - nie podnájomník: áno – nie 

počet osôb v spoločnej 
domácnosti:  

iný vzťah k bytu:  

 

 
D. Zdôvodnenie žiadosti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E. Vyhlásenie žiadateľa  
 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov 
nepravdivých tvrdení. Súhlasím s vykonaním šetrenia sociálnych pomerov v mojej domácnosti za 
mojej prítomnosti a s overovaním všetkých potrebných skutočností v súvislosti s priznaním predmetnej 
dávky. V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov potrebných v súvislosti so 
žiadosťou o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.  

 
 
V Kysaku, dňa.....................................                         ...................................................  
                          podpis žiadateľa  
 

 

 


