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Obecné  zastupiteľstvo v Stakčínskej Roztoke na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva pre územie mesta Obce 

Stakčínska Roztoka toto Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s finančnými 

prostriedkami v sociálnej oblasti:   
 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) stanovuje podmienky, na základe ktorých 

obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní sociálnej pomoci 

občanom Obce Stakčínska Roztoka 
 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

1. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima 

ustanovené v § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“) a členovia 

domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva 

k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.  

2. Základnými životnými podmienkami sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie 

a prístrešie.   

3. Domácnosť tvoria členovia domácnosti, ktorými sú: jednotlivec; manžel, manželka 

a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti; rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi 

v domácnosti; rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem nižší ako 

mesačná minimálna mzda a žijú s rodičmi v domácnosti; rodičia a deti nad 25 rokov veku žijúce 

s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia a ďalšie 

osoby vymedzené v § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“).  
 

§ 3 

Jednorazová dávka 

1. Jednorazová dávka, podľa § 17 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, je určená na čiastočnú 

úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej 

núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie: 

a) nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 

b) nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, 

variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného 

kuchynského riadu, 

c) mimoriadnych liečebných nákladov (napr. keď dieťa nastupuje na kúpeľnú liečbu – 

potvrdenie od lekára; mesačné výdavky na lieky – doklad o zaplatení z lekárne; pravidelné 

lekárske kontroly mimo miesta trvalého bydliska – potvrdenie od lekára a pod.),  

d) školských potrieb pre nezaopatrené dieťa (napr. keď dieťa navštevuje záujmový krúžok; 

nákup špeciálnych pomôcok pre odborné stredné školy ako je kaderník, cukrár atď.). 



2. Jednorazovú dávku je možné poskytnúť v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej 

forme. 

3. Poskytovanie jednorazovej dávky a pomoci v hmotnej núdzi sa navzájom nevylučuje. 

4. Jednorazovú dávku poskytuje obec zo svojho rozpočtu a túto môže poskytnúť občanovi obce 

iba 1-krát v kalendárnom roku. 

5. Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. 

§ 4 

Poskytovanie jednorazovej dávky 

1. Jednorazovú dávku možno poskytnúť len občanovi (žiadateľovi) s trvalým pobytom na území 

Obce Stakčínska Roztoka, ktorý: 

a) sa nedopustil priestupku alebo nespáchal trestný čin v priebehu jedného roka pred podaním 

žiadosti žiadateľa o poskytnutie jednorazovej dávky. V priebehu spáchania priestupku môže 

komisia verejného poriadku a vybavovania sťažnosti prehodnotiť žiadosť a odporučiť priznať 

jednorazovú dávku. Kontrola žiadateľa v príslušných evidenciách sa vykoná v priebehu 

posudzovania žiadosti v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky, Okresným 

úradom, 

b) nemá členov domácnosti vymedzených v § 2 tohto VZN, ktorí sa dopustili priestupku alebo 

spáchali trestný čin v priebehu jedného roka pred podaním žiadosti žiadateľa o poskytnutie 

jednorazovej dávky. V prípade spáchania priestupku môže komisia verejného poriadku 

a vybavovania sťažnostiprehodnotiť žiadosť a odporučiť priznať jednorazovú dávku. 

Kontrola členov domácnosti v príslušných evidenciách sa vykoná v priebehu posudzovania 

žiadosti v súčinnosti s Policajným zborom Slovenskej republiky, Okresným úradom, 

c) nemá voči obci žiadne finančné záväzky: 

- miestne dane, miestny poplatok za komunálny odpad  

- a iné nedoplatky a nevedie sa voči nemu exekučné konanie 

d) nemá neplnoleté dieťa, ktoré si riadne neplní povinnú školskú dochádzku (potvrdí príslušná 

základná škola).  

2. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky si podá písomnú žiadosť na Obecný úrad 

v Stakčínskej Roztoke. Súčasťou žiadosti sú nasledujúce doklady: 

- potvrdenie o príjme žiadateľa a členov jeho domácnosti, 

- potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní pomoci v hmotnej núdzi, 

- potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii medzi uchádzačmi 

o zamestnanie, 

- potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na dieťa, 

- potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí, 

- stručne napísaný dôvod žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky, 

- doklady o výdavkoch na bývanie, 

- iné doklady podľa potreby, v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa. 

3. Obecný úrad v Stakčínskej Roztoke, predloží kompletnú žiadosť o poskytnutie jednorazovej 

dávky na prerokovanie obecnému zastupiteľstvu, obecné zastupiteľstvo žiadosť posúdi 

a predloží svoje odporúčanie na rozhodnutie starostovi obce.  

4. O poskytnutí jednorazovej dávky rozhoduje starosta obce a obecné zastupiteľstvo, 



§ 5 

Výška jednorazovej dávky 

1. Jednorazovú dávku na úhradu mimoriadnych výdavkov podľa § 3 ods. 1 možno poskytnúť 

najviac vo výške: 

a)   65 €  na nevyhnutné ošatenie, 

b) 160 €  na základné vybavenie domácnosti, 

c)   65 €  na mimoriadne liečebné náklady, 

d)   50 €  na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa. 
 

§ 6 

Nevyhnutná okamžitá pomoc občanovi v náhlej núdzi 

1. Obec je podľa § 3 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov povinná poskytnúť obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej 

núdzi: 

a) spôsobenú živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou krízovou udalosťou. 

2. Obec môže poskytnúť nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej núdzi aj v nasledujúcich 

prípadoch: 

a) úmrtie blízkeho rodinného príslušníka, ktorému žiadateľ preukázateľne zabezpečoval 

pohreb, 

b) nástup do zariadenia poskytujúceho sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 

o sociálnych službách  a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý žiadateľ preukáže 

potvrdením o nástupe do príslušného zariadenia,   

c) obdobie, kedy je občan preukázateľne bez príjmu (napr. je evidovaný na úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny, podal si žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi, o ktorej ešte nebolo 

právoplatne rozhodnuté; požiadal o dôchodok, ktorý mu nebol ešte vyplatený), 

d) podpora sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je 

odkázaná na sprievodcu, do spoločnosti. 

3. Nevyhnutnú okamžitú pomoc možno poskytnúť za nasledujúcich podmienok: 

a) v prípade náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo podobnou udalosťou, 

ak príjem jednotlivcov a rodín nepresahuje 1,5-násobok sumy životného minima v zmysle 

zákona o životnom minime, 

b) v prípade náhlej núdze spôsobenej úmrtím blízkeho rodinného príslušníka, ak príjem 

jednotlivcov a rodín nepresahuje 1,2-násobok sumy životného minima v zmysle zákona 

o životnom minime, 

c) v prípade nástupu do zariadenia poskytujúceho sociálne služby, ak príjem občana 

nepresahuje 1,5-násobok sumy životného minima v zmysle zákona o životnom minime, 

d) v prípade podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, 

ktorá je odkázaná na sprievodcu do spoločnosti, ak príjem jednotlivcov a rodín nepresahuje 

1,2-násobok sumy životného minima v zmysle zákona o životnom minime. 

 

 

 



 § 7 

Poskytovanie nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi 

1. Nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej núdzi možno poskytnúť len občanovi s trvalým 

pobytom na území Obce Stakčínska Roztoka. 

2. Žiadateľ o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi si podá písomnú 

žiadosť na Obecný úrad v Stakčínskej Roztoke. Súčasťou žiadosti sú nasledujúce doklady: 

a) potvrdenie o príjme žiadateľa a členov domácnosti, 

b) ak sa občanovi a členom domácnosti poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo osobitný 

príspevok, potvrdenie o poberaní pomoci v hmotnej núdzi alebo osobitného príspevku, 

c) doklad preukazujúci, že občan zabezpečoval pohreb v prípade úmrtia blízkeho rodinného 

príslušníka, 

d) v prípade nástupu občana do zariadenia poskytujúceho sociálne služby potvrdenie daného 

zariadenia o tejto skutočnosti,  

e) potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že občan požiadal o pomoc 

v hmotnej núdzi alebo osobitný príspevok a o jeho nároku ešte nebolo právoplatne 

rozhodnuté, aby bola preukázaná skutočnosť, že občan je bez príjmu,  

f) potvrdenie sociálnej poisťovne, že občan požiadal o dôchodok, ktorý mu ešte nebol 

vyplatený, aby bola preukázaná skutočnosť, že občan je bez príjmu, 

g) fotokópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom 

označený červenou čiarou, v prípade podpory sociálneho začlenenia fyzickej osoby do 

spoločnosti, 

h) stručne napísaný dôvod žiadosti o nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej núdzi, 

i) ďalšie doklady podľa potreby, v závislosti od sociálnej situácie žiadateľa a charakteru jeho 

žiadosti. 

3. O poskytnutí nevyhnutnej okamžitej pomoci rozhoduje starosta obce na základe odporúčania 

obecného zastupiteľstva. V prípade naliehavej situácie môže starosta obce rozhodnúť 

o poskytnutí nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi aj bez prerokovania 

obecným zastupiteľstvom, a to na základe udelenia písomnej výnimky.  

4. Na poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi podľa § 6 ods. 2 tohto 

VZN nie je právny nárok.  
 

§ 8 

Výška nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi 

1. Nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej núdzi podľa § 6 ods. 1 a 2 tohto VZN možno 

poskytnúť najviac vo výške 330 €.  
 

§ 9 

Úmrtie občana a zabezpečenie pohrebu 

1. Na základe § 30 ods. 2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, ak do 96 hodín od úmrtia nikto 

nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, 

pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, 

pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území na ľudské pozostatky našli.  



2. Obec zabezpečí pohreb: 

a) ak sa nenašli žiadni rodinní príslušníci, 

b) ak boli vyzvaní rodinní príslušníci a tí nie sú ochotní pohreb zabezpečiť, 

c) ak sa v katastrálnom území mesta našli ľudské pozostatky a nenašli sa žiadni rodinní 

príslušníci pri zistení totožnosti, resp. ak sa totožnosť nezistila.  

3. Obec uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov 

formou faktúry z rozpočtu obce. 

4. Úhradu poskytnutej sumy si obec v plnej výške uplatní v dedičskom konaní zosnulého občana.  

5. Ak občan po sebe nezanechal žiaden majetok, výdavky spojené s pohrebom znáša Obec 

Stakčínska Roztoka.  
 

§ 10 

Kontrolná činnosť 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonáva hlavný 

kontrolórka obce. 

 
§ 11 

Záverečné ustanovenia 

1. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stakčínska Roztoka o nakladaní s finančnými 

prostriedkami v sociálnej oblasti bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva 

v Stakčínskej Roztoke č. dňa  

2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Stakčínska Roztoka o nakladaní s finančnými 

prostriedkami v sociálnej oblasti nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, 

t.j.  

 

MVDr. Ján Stošek 

                                    starosta obce 

 

 

                                                                                                                                   

 

 


