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VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE 

č. 9/2013 
O POSKYTOVANÍ 

JEDNORÁZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI, FINANČNEJ POMOCI V ČASE NÁHLEJ 
NÚDZE A PRÍSPEVKU PRI PRÍLEŽITOSTI ŽIVOTNÉHO JUBILEA 

 
 

 
§1 

Úvodné ustanovenia 
 
Tieto zásady ustanovujú podmienky a pravidlá, na základe ktorých Obec Rovinka pri 

výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o : 
a) poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  
b) poskytnutí  sociálnej výpomoci v čase náhlej núdze  
c) poskytnutí príspevku pri príležitosti životného jubilea  

 
 
 

§2 
Vymedzenie základných pojmov 

 

1) „Občan“ - osoba, ktorá má trvalý pobyt na území obce Rovinka. 
2) „Oprávneným žiadateľom“ - podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý je 
 preukázateľne v hmotnej núdzi. Za oprávneného žiadateľa podľa tohto nariadenia sa 
 považuje aj taká fyzická osoba, ktorej pobyt je možné prostredníctvom registra 
 obyvateľov označiť ako pobyt občana obce Rovinka. 
3) „Hmotná núdza“ - je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne 
 posudzujú, nedosahuje životné minimum1 a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom 
 spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením (§2 
 zákona č. 599/2003 Z.z.). 
4) „Za vlastné pričinenie“ zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu na účely posudzovania 
 hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa 
 považuje vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov v 
 zmysle §5 až §9 zákona č.599/2003 Z.z. 
5) „Životné minimum“ je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby a 
 fyzických osôb, ktoré sa s občanom posudzujú v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. a pod ktorou 
 nastáva stav hmotnej núdze. 
6) „Nepriaznivá sociálna situácia“ je pre účely tohto nariadenia ohrozenie fyzickej osoby 
 prípadne spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti: 
 a) sociálnym vylúčením, 
 b) obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť, 
 c) neschopnosťou samostatne riešiť svoje problémy, 
 d) nezabezpečené nevyhnutné podmienky pre uspokojovanie základných životných potrieb 
  pre svoje životné návyky alebo spôsob života, 

                                                 
1 Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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 e) neschopnosť samostatne riešiť svoju krízovú sociálnu situáciu pre nepriaznivý zdravotný 
     stav alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok.  
7) „Krízová sociálna situácia“ pre toto nariadenie je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej 
 osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie. 
8) „Sociálna udalosť“ je pre účely tohto nariadenia udalosť v živote občana alebo fyzických 
 osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorá znamená pre občana alebo fyzické osoby 
 s ním posudzované obmedzený prístup k uspokojovaniu ich základných životných potrieb, 
 prináša určité sociálne dôsledky a na jej prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci. 

 
 

§3 
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  

 
1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým 
 osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a 
 príspevky na úhradu mimoriadnych výdavkov.  
2) Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi obec 
 pokladá najmä výdavky na:  

a) nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi,  
b) základné vybavenie domácnosti2, 
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,   
d) úhradu poplatku za detský tábor a školu v prírode pre nezaopatrené dieťa,   
  e) mimoriadne liečebné náklady 
d) úhradu doplatku za lieky a špeciálny zdravotný materiál a úhradu cestovných nákladov 
spojených s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo mesta Bratislava v prípade osobitne 
závažného ochorenia občana v hmotnej núdzi alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním 
spoločne posudzuje.  
3) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo 
 kombinovanej. 
4)  Jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť pre takého občana 
 alebo rodinu, ktorej životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie tejto 
 jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných 
 nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 4 tohto nariadenia. 
6) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a je možné ju 
 poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa 
 môže poskytnúť opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, zároveň 
 však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v § 4 tohto nariadenia. 
 Odôvodneným dôvodom sa rozumie neschopnosť žiadateľa narábať s finančnými 
 prostriedkami (účelové zneužitie prostriedkov na iné účely ako je uvedené v rozhodnutí, z 
 dôvodu, že občan s touto formou súhlasí a pod.) 
7)  Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje obec zo svojho rozpočtu na základe 
 predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe 
 vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta na ktorom sa žiadateľ obvykle 
 zdržiava. 

                                                 
2
 §115 ods. 2 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 
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8) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým 
 osobám spoločne posudzovaným podľa tohto nariadenia za predpokladu, že si uplatnila 
 zákonné nároky. Fyzická osoba 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 v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. 
 

§4 
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

 

1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch: 
 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 100 € 
 d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 130 € 
 

§5 

Posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
 

1) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý je občanom obce Rovinka 
 spĺňajúcim podmienky tohto nariadenia podáva písomnú žiadosť na Obecný úrad v Rovinke 
 spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:  
 a) Žiadosť o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
 b) Potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích   
  povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia OS 
 c) Potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je  
  nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný 
 d) Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb 
 e) Vyjadrenie školy o návšteve školy a hodnotenie žiaka, ak je žiadateľom o jednorazovú  
  dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom – deťmi. 
2) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Obecný úrad vyzve žiadateľa o doplnenie 
 žiadosti. 
3) Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 8-ich kalendárnych dní nedoplní 
 svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, nebude žiadosť o túto dávku 
 akceptovaná ako opodstatnená. 
4) Na základe predloženia úplnej žiadosti Obecný úrad uskutoční šetrenie v domácnosti 
 žiadateľa alebo v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava z dôvodu preverenia §2 
 ods.6 tohto nariadenia o čom sociálny pracovník vyhotoví úradný záznam. 
5) Na základe vyhodnotenia žiadosti sociálny pracovník príslušného úseku Obecného úradu 
 vyhotoví rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej 
 núdzi a odstúpi ho na podpis štatutárovi. 
6) Príslušný úsek Obecného úradu doručí alebo zašle žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí 
 alebo neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi žiadateľovi. 
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§6 
Poskytnutie  finančnej pomoci v čase náhlej núdze 

 
1) Obec môže poskytnúť finančnú výpomoc občanovi, ktorý sa dostal do stavu náhlej núdze. 

Finančná výpomoc je dobrovoľný finančný príspevok obce občanom, na ktorý nie je právny 

nárok a môže sa poskytnúť občanom, ktorí sú odkázaní na poskytnutie sociálnej pomoci, na 
preklenutie ich nepriaznivej životnej situácie. 

2) Za náhlu núdzu pre účely poskytovania finančnej pomoci sa považuje náhla núdza 
 spôsobená: 

a) podstatným poklesom príjmu, ktorý je spôsobený zdravotným stavom (invalidita…) 
 obyvateľa alebo s ním spoločne posudzovaných osôb, 

b)  nečakanou životnou udalosťou v rodine, 
c) náhlym nezavineným finančným zaťažením spôsobeným vyúčtovaním výdavkov 

 spojených so zvýšením nákladov na bývanie, 
d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním spoločne 

 posudzované osoby v náhlej núdzi ocitli. 
3) Pri žiadosti o poskytnutí finančnej pomoci v čase náhlej núdze nesmie mať žiadateľ žiadne 

nevysporiadané finančné záväzky voči obci Rovinka (dane, nedoplatky a pod.).  
 

§7 

Limity finančnej pomoci v čase náhlej núdze 

 
Obec môže poskytnúť občanom finančnú pomoc v čase náhlej núdze: 

a) Na zakúpenie základného vybavenia do domácnosti v prípade živelnej pohromy, 
 vykradnutiu domu alebo bytu, alebo iných závažných dôvodov, keď občan príde o 
 základné vybavenie domácnosti a veci osobnej spotreby  do výšky 133 € .  

b) Pri zabezpečení pohrebu do výšky 100 € organizátorovi pohrebu. Pri posudzovaní výšky 
 dávky sa prihliada na rodinu, kde zomrel živiteľ (-ka) rodiny, po ktorom (-ej) zostali 
 nezaopatrené deti, úmrtie v cudzine – t.j. zvýšené náklady na prevoz zomrelého a na iné 
 závažné okolnosti podľa zistenia komisie.  

c) Pri nákupe pomôcok pre invalidov do výšky 166 €.  
d) Rodinám, kde si dieťa vyžaduje mimoriadnu starostlivosť do výšky 67 €. Dávka sa môže 
 poskytnúť pri opakovanom pobyte v nemocničných zariadeniach, pri zvýšených 
 nákladoch na dopravu pri sprievode dieťaťa na opakované vyšetrenia a liečbu, pri 
 zvýšených nákladoch na diétne stravovanie.  
e) Pri závažných ochoreniach žiadateľa do výšky 67 €. Dávka sa môže poskytnúť pri 

zvýšených nákladoch na liečbu, stravu, dopravu, spotrebu hygienických pomôcok 
presahujúcu množstvo hradených poisťovňou a pod. Žiadateľ je povinný zdokladovať 
náklady na liečbu, priložiť potvrdenie lekára, že je nemožné poskytnúť žiadateľovi 
lacnejšiu liečbu. Príjem žiadateľa sa musí pohybovať na hranici životného minima.  

f) Pri nádorových ochoreniach detí a dospelých do výšky 166 € . Žiadateľ je povinný priložiť 
potvrdenie, že osoba na ktorú sa dávka poskytuje je v danej dobe v intenzívnej liečbe 
onkologického oddelenia.  

g) Žiadateľom, ktorých deti študujú na stredných a vysokých školách a z objektívnych 
dôvodov sú na túto pomoc odkázaní do výšky 34 € (úmrtie v rodine, nemoc, neúplná 
rodina, rodinám ktorých príjem je na hranici sociálnej odkázanosti a ktoré si nemôžu 
uplatniť nárok na dotácie štátu pre rodiny v hmotnej núdzi).  
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h) Pri živelných pohromách, kde pohroma postihla 5 rodinných domov – do 166 € s 
prihliadnutím na rozsah spôsobených škôd a príjem rodiny. V prípade postihnutia 
pohromou súborov viacerých domov, o rozsahu pomoci rozhoduje obecné zastupiteľstvo. 

 
§8 

 Posudzovanie poskytnutí finančnej pomoci v čase náhlej núdze 

 
1. Žiadateľ o poskytnutie dávky, príspevku alebo pôžičky si podá písomnú žiadosť adresovanú 
 na Obecný úrad v Rovinke. Žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti potrebné na 
 objektívne posúdenie sociálnej, príjmovej, prípadne zdravotnej a rodinnej situácie žiadateľa, 
 resp. zdokladovaný stav po živelnej pohrome, na ktorú sa má dávka , príspevok alebo 
 pôžička poskytnúť. Tieto sú uvedené na tlačive, ktoré je k dispozícii na OcÚ. V prípade, že 
 žiadosť nie je úplná, OcÚ vyzve do 15 dní žiadateľa, aby žiadosť doplnil.  
2. Posudzovať žiadosť bude Sociálno-zdravotná komisia pri OZ v Rovinke v spolupráci 

príslušným úsekom Obecného úradu, ktorá jednotlivé  žiadosti prerokuje a zaujme k ním 
stanovisko. V prípade, že komisia nepozná sociálne pomery žiadateľa, uskutoční miestne 
šetrenie. Komisia pri svojom rozhodovaní berie ohľad  na sociálnu situáciu žiadateľa, spôsob 
získavania finančných prostriedkov pre žiadateľa a uplatnenie si všetkých poskytovaných 
dávok na orgánoch štátnej správy. Komisia žiadosť zamietne, ak žiadateľ nebude 
spolupracovať s komisiou pri zisťovaní potrebných skutočností, prípadne uvedie nesprávne, 
alebo zavádzajúce údaje.  

3. Obec pri posudzovaní žiadosti postupuje v súlade s týmito zásadami. K žiadosti môže zaujať 
 zamietavé stanovisko v prípadoch, keď nie je preukázaná, ani šetrením zistená nutnosť 
 riešenia. K žiadosti je nutné doložiť potvrdenie o používaní, resp. nepoužívaní výhod občana 
 v hmotnej núdzi. 
4. Po prerokovaní žiadosti predloží komisia návrh na poskytnutie dávky, prípadne pôžičky 
 starostovi obce, ktorý o pomoci rozhodne.  
5. V prípade zvlášť naliehavej situácie môže starosta obce rozhodnúť o poskytnutí dávky aj bez 
 prerokovania v sociálnej komisii. O svojom rozhodnutí však musí komisiu informovať na jej 
 najbližšom rokovaní.  
6. Sociálna pomoc v zmysle týchto zásad môže byť poskytnutá len občanom obce Rovinka 
 spravidla raz ročne.  
7. Sociálna pomoc v zmysle týchto zásad môže byť poskytnutá len občanovi, ktorý nemá 
 podlžnosti voči obci s výnimkou úmrtia v rodine, alebo živelnej pohromy.  
8. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje obec zo svojho rozpočtu.  
9. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.  
10. O poskytnutí alebo zamietnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi bude žiadateľ 
oboznámený oznámením, voči ktorému nemožno podať odvolanie.  
 

 
 

§9 
Poskytnutie daru pri príležitosti životného jubilea 

 
1) Obec môže poskytnúť občanovi, ktorý sa dožil 80 a 90 rokov vecný dar vo výške do 35,-EUR. 
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§10 
Záverečné ustanovenia 

 
Zásady poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi boli prerokované a schválené 

na zasadnutí obecného zastupiteľstva v Rovinke dňa 30.01.2013, číslo uznesenia 16/2013 a 
nadobúdajú účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia .  
 
 
 
 
 

JUDr. Milan Bombala  
                 starosta obce  
     
 
 
Vyvesené: 
 
Zvesené: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


