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VZN č. 76/2010 

 

O poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým 

pobytom v Meste Leopoldove 

 

Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove na základe samosprávnej pôsobnosti  podľa čl. 

68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa § 1 ods. 2 a § 4 ods. 1 a 3 písm.1),  § 6 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom riadení v znení neskorších predpisov,   zákona č.  

601/2003 Z. z. o životnom minime a zákona č. 599/2003 Z. z. o hmotnej núdzi 

 

vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) o zásadách nakladania 

s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci občanom Mesta Leopoldov 

s trvalým pobytom v Leopoldove.  

ČL. I. 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto VZN je stanovenie postupu a základných kritérií pri poskytovaní 
jednorazových sociálnych dávok Mestom Leopoldov, pre občanov s trvalým 
pobytom v Leopoldove.  

2. Sociálne dávky sú poskytované formou peňažnej  alebo vecnej pomoci sociálne 
odkázaným občanom Mesta Leopoldov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi alebo 
v nepriaznivej sociálnej situácii. 

3. a) Sociálne odkázaný občan pre účely tohto VZN je občan, alebo občania, ktorých 
príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu 1)  a ktoré nepresahujú 
hranicu životného minima stanovenú zákonom  
b) za občanov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii pre účely tohto VZN 
sú považovaní aj občania, ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima 
stanovenú zákonom a ocitli sa v situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov 
pokryť náklady na základné životné potreby alebo vážnu sociálnu situáciu. 

4. Dávky podľa tohto VZN sa poskytujú spravidla jedenkrát do roka.             
V odôvodnených prípadoch sa môžu poskytnúť opakovane, a však súčet takto 
poskytnutých dávok jednému občanovi, spravidla nesmie presiahnuť v jednom 
roku limit stanovený týmto VZN. 

1.Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 
2.Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osob, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, 

neodsahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoé sa s občanom spoločne posudzujú 
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5. Dávky občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, alebo v nepriaznivej sociálnej 
situácii  môže v odôvodnených prípadoch schváliť primátor mesta 
a) Na základe odporúčania príslušného referátu MsÚ, ak ich príjem presiahne 

vypočítané životné minimum a rozdiel medzi zákonom stanovenou výškou 
životného minima a dosiahnutou výškou príjmu občana nepresiahne  5 EUR. 

b) V ostatných prípadoch – na základe písomného odôvodnenia príslušným 
referátom MsÚ. 

6. O poskytovaní dávok občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi alebo 
v nepriaznivej sociálnej situácii rozhoduje sociálno-kultúrna komisia pri 
Mestskom zastupiteľstve v Leopoldove. 

  

Čl. II. 

Finančné prostriedky na sociálnu pomoc 

Mesto vytvára zdroje finančných prostriedkov pre oblasť sociálnej pomoci a ich výšku 
každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta. Výška finančných 
prostriedkov určených na sociálnu pomoc občanom mesta sa ustanovuje s ohľadom 
na výšku rozpočtovaných príjmov. 
 

Čl. III 

Pôsobnosť mesta v oblasti sociálnej pomoci 

1. Mesto: 
a) rozhoduje o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky občanom v hmotnej 

núdzi; 
b) rozhoduje o jednorazových sociálnych dávkach jubilujúcich občanov Mesta 

Leopoldov pri dožití 80 rokov veku a viac; 
c) uzatvára zmluvu o poskytnutí pôžičky občanovi v núdzi; 
d) poskytuje pomoc v náhlej núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácii; 
e) poskytuje príspevok na obedy v rámci stravovania v školskej jedálni. 

2. Mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, sociálnu pôžičku, 
pomoc v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo pomoc v náhlej núdzi na základe: 

a) odporúčania príslušnej sociálno-kultúrnej komisie maximálne do výšky 3-
násobku životného minima, 

b) vlastného uváženia primátora mesta v súčinnosti s návrhom príslušného 
referátu MsÚ do výšky 100 EUR. 
 

Čl. IV 
Jednorazová sociálna dávka v hmotnej núdzi  

 
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. možno 

poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom 
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, pri vyplácaní dávky a príspevku najmä na: 
a) úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, 
b) základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie 

teleso, sporák, chladnička, práčka – ak nie sú súčasťou vybavenia bytového 
domu), 
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c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 
d) na mimoriadne liečebné náklady. 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných 
skutočných nákladov, najviac však do výšky 3- násobku životného minima. 

 

Čl. V 
Jednorazové dávky jubilujúcich občanov Mesta Leopoldov pri dožití 

80 rokov veku a viac 
 

Mesto Leopoldov doručí jubilujúcim občanom  
1. ktorí sa dožívajú 80 až 89 rokov veku v príslušnom kalendárnom mesiaci 

v roku, jednorazovú sociálnu dávku v sume 10,- EUR; 
2. ktorí sa dožívajú 90 rokov vrátane  a viac rokov veku v príslušnom 

kalendárnom mesiaci v roku, jednorazovú sociálnu dávku v sume 15,-  EUR. 
3. Okrem tejto sumy každý z jubilantov dostane jubilejnú pohľadnicu a kvet 

v celkovej sume 3,32 EUR. 
4. Všetky podklady k jubilujúcim občanom príslušného kalendárneho mesiaca 

poskytne úsek evidencie obyvateľov. 
 
 

Čl. VI. 
Sociálna pôžička 

 
1. Sociálnu pôžičku možno poskytovať občanovi, ktorému sa poskytuje dávka 

v hmotnej núdzi, náhlej núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácii na úhradu 
výdavkov na: 
a) kúpu základného vybavenia domácnosti, 
b) opravu základného vybavenia domácnosti, 
c) opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, 

ktoré sú príslušenstvom rodinného domu alebo bytu v osobnom vlastníctve, 
ktorý užíva na trvalé bývanie, 

d) iné, podľa rozhodnutia sociálnej komisie alebo rozhodnutia primátora mesta. 

2. Základné vybavenie domácnosti je posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie 
teleso, sporák, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu. 

3. Sociálnu pôžičku nemožno poskytnúť na základné vybavenie domácnosti, ktoré je 
súčasťou vybavenia bytového domu, s výnimkou jeho zničenia prírodnou 
katastrofou (veternou smršťou, povodňou, snehovou víchricou). 

4. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej 
pôžičky, túto zmluvu  uzatvára občan s Mestom Leopoldov. 

5. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä: 
a) výšku pôžičky, 
b) účel pôžičky, 
c) lehotu splatnosti pôžičky, 
d) výšku splátok, 
e) záväzok občana, že pôžičku 

- začne splácať najneskôr do jedného roka od jej poskytnutia a splatí ju do 
troch   rokoch od jej výplaty, 

- vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla. 
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6. Sociálna pôžička je bezúročná, poskytuje sa v hotovosti alebo bezhotovostným 
prevodom z účtu na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej občan 
kupuje základné vybavenie domácnosti. 

 
 

Čl. VII 
Poskytnutie pomoci občanovi v náhlej núdzi, alebo v sociálne 

nepriaznivej sociálnej situácii 
 

1. Mesto je povinné podľa §3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. poskytnúť obyvateľovi 
mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou 
pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu 
prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.  

2. Mesto môže poskytnúť pomoc občanovi ktorý sa ocitol v nepriaznivej sociálnej 
situácii nie vlastnou vinou, na základe rozhodnutia sociálno-kultúrnej komisie, 
alebo rozhodnutia primátora mesta. 
 

Čl. VIII. 
Príspevok na obedy v rámci stravovania v školskej jedálni 

 
1. Mesto Leopoldov umožní prostredníctvom vývarovne v školskej jedálni, spoločné 

stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne (obed) pre občanov, ktorí si 
nemôžu stravovanie zabezpečiť inak a ktorí: 
a) sú poberateľmi starobného dôchodku; 
b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovania.  

2. Mesto môže prispievať občanovi na stravovanie v školskej jedálni finančnou 
čiastkou, ktorej výška sa posudzuje podľa výšky príjmu občana a príjmu spoločne 
posudzovaných osôb nasledovne: 
a)  príjem do výšky životného minima  vo výške 0,30 € na 1 obed; 
b)  príjem presahujúci výšku ŽM o 19,88 € vo výške 0,25 € na 1 obed; 
c)  príjem od 19,91 € do 26,52 € nad ŽM vo výške 0,20 € na 1 obed. 

3. Občania s príjmom do výšky 26,55 € nad životné minimum si hradia plnú výšku 
stravnej jednotky.  

4. Mesto poskytne príspevok pre občanov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni 
formou úhrady faktúry, alebo poštovou poukážkou na účet školskej jedálne.  

5. Občan je povinný oznámiť mestskému úradu každú zmenu, ktorá ovplyvňuje 
výšku platby za poskytnutý obed (napríklad zvýšenie dôchodku). 

 
 

Čl. IX. 
Postup pri schvaľovaní a poskytovaní dávok 

 
A) ŽIADOSTI 

1. Žiadosť o poskytnutie všetkých druhov dávok uvedených v čl. III. okrem bodu 
2, predloží žiadateľ na mestský úrad, pričom vyplní žiadosť uvedenú v prílohe 
tohto VZN.  

2. Žiadateľ si dá potvrdiť údaje uvedené na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. 
zdokladuje osobitnými dokladmi: 
a) Výška príjmu žiadateľa, alebo výška príjmu osôb ktorých výška príjmov sa 

posudzuje spoločne za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti; 
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b) v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované 
nezamestnaní, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie; 

c) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej 
dochádzke do školy; 

d) ak má žiadateľ predpísanú diétu, ktorá je súčasťou liečenia, doklad od 
ošetrujúceho lekára nie starší ako 6 mesiacov, u diabetikov, ktorí sú 
v ambulantnej liečbe a ambulanciu pravidelne navštevujú, stačí predložiť 
preukaz diabetika, overenie ktorého vyznačí zamestnanec MsÚ v žiadosti 
predmetného žiadateľa; 

e) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz, ktorý to 
potvrdzuje. 
 

B) POSÚDENIE NÁVRHU 
1. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi príslušný referát MsÚ 

a ak je v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN (ďalej iba kritériá),  
a) pripraví primátorovi mesta návrh na poskytnutie dávky; 
b) postúpi sociálno-kultúrnej komisii žiadosť na prerokovanie. 

2. Ak žiadosť nie je  v súlade s kritériami, ale po individuálnom posúdení 
príslušný referát MsÚ usúdi, že žiadateľ je v sociálnej núdzi,  je sociálne 
odkázaný, resp. je v nepriaznivej sociálnej situácii, ale vyčerpal limit stanovený 
kritériami a je v situácii, keď je odkázaný na sociálnu pomoc mesta, pripraví 
primátorovi mesta návrh na poskytnutie dávky a doloží ho písomným 
odôvodnením. 

3. Ak žiadateľ nie je v súlade s kritériami sociálne odkázaný a príslušný referát 
MsÚ dospeje k záveru, že žiadateľ nie je v sociálnej núdzi, mesto oznámi 
žiadateľovi, že nespĺňa kritériá pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. 

4. Návrhy spracované príslušným referátom MsÚ schvaľuje primátor mesta. 
 
C) VYPLÁCANIE DÁVOK 
Schválené dávky sa vyplácajú výlučne cez pokladňu MsÚ, prípadne poštovou 
poukážkou. 
 
D) SOCIÁLNA POMOC, JEJ VÝŠKA A KRITÉRIÁ POSKYTOVANIA 

1. Dávky môžu byť poskytnuté sociálne odkázaným občanom a občanom, ktorí sa 
ocitli v hmotnej núdzi v týchto oblastiach: 

a) rodiny s nezaopatrenými deťmi; 
b) sociálne odkázaní dôchodcovia; 
c) dôchodcovia s čiastočným invalidným dôchodkom; 
d) občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť; 
e) občania odkázaní na účelovo určené dávky; 
f) občania, ktorých postihla živelná pohroma, havária a podobne. 

2. Úplným aj neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi môže byť poskytnutá 
dávka v čiastke: 

       s počtom detí od 1 do 3 maximálne 26 € na 1 dieťa 
       s počtom detí 4 a viac  v celkovej výške maximálne do 165 €, pričom výška                     

poskytnutej čiastky na 1 dieťa je maximálne 26 € 
3. Dôchodcovia sa posudzujú v dvoch skupinách: 

a) starobní a invalidní dôchodcovia; 
b) čiastočne invalidní dôchodcovia evidovaní na úrade práce, ktorých príjem 

nepresahuje životné minimum. 
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c) Dôchodcom sa môže  poskytnú dávka v čiastke: 
     Jednotlivec:  50 € 

            Manželská dvojica: 70 €. 
4. Medzi občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sa zvyčajne zaraďujú: 

a) Dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek sa blíži dôchodkovému veku a sú 
odkázaní na dávky sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 599/2003 o hmotnej 
núdzi a zákona č. 601/2003 o životnom minime. 

b) Občania so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať 
a sú odkázaní na dávky sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 599/2003 
o hmotnej núdzi a zákona č. 601/2003 o životnom minime. 

c) Občania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu, bezdomovci, 
občania s mentálnym postihom a podobne), ktorí potrebujú prostriedky na 
vybavenie si osobných dokladov, resp.  Nevyhnutné prostriedky na prežitie.  

5. Občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť sa môže poskytnúť dávka v čiastke:  
a) jednotlivec:    30 € 
c) manželská dvojica:   45 €. 

6. Účelovo určené dávky sa poskytujú aj na základe písomného zdôvodnenia na 
príslušnom referáte MsÚ: 
a) ak je žiadateľ, alebo člen jeho rodiny ťažko zdravotne postihnutý a v tejto 

súvislosti má rodina zvýšené výdavky; 
b) ak rodina žiadateľa, resp. žiadateľ prevzal do náhradnej starostlivosti cudzie 

dieťa, napr. do pestúnskej starostlivosti, bolo mu súdne zverené do výchovy 
a opatery, alebo ho zoberie na prázdninový pobyt z detského domova; 

c) pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb; 
d) pri živelnej pohrome, havárii a podobne. 
Výška poskytovanej účelovo určenej dávky sa schvaľuje na základe odporúčania 
príslušnej sociálno-kultúrnej komisie, ktorá prihliada na písomné zdôvodnenie 
žiadateľa.  

7. Do výšky príjmu žiadateľa, resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú: 
a) kompenzačný príspevok; 
b) príspevok na bývanie; 
c) príspevok za bezvládnosť; 
d) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ 

dokladuje oznámením na polícií, resp. o začatí súdneho konania.  
 

E) SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
1. Všetky dávky uvedené v čl. III tohto VZN  nie sú nárokovateľné. 
2. Výnimky pri poskytovaní dávok  môže schváliť primátor mesta iba na základe 

ich písomného odôvodnenia. 
 

F) POSUDZOVANIE ŽIADOSTÍ 
1. Pri posudzovaní žiadostí o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi sa prihliada 

najmä na: 
- starostlivosť o maloleté deti,; 
- príjem žiadateľa a členov rodiny; 
- celkové majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne 

posudzovaných osôb; 
- zdravotný stav žiadateľa a rodinných príslušníkov; 
- počet vyživovaných osôb; 
- vlastné pričinenie občana riešiť hmotnú núdzu. 
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2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi nebude poskytovaná občanom, ktorí majú 
voči mestu záväzky (neplnia si povinnosti voči mestu – neuhrádzajú nájomné 
za mestský byt, neplatia daň z nehnuteľnosti, poplatok za odpady) úmyselne 
alebo z hrubej nedbanlivosti poškodzujú majetok mesta, alebo nejavia záujem 
o zabezpečenie alebo zvýšenie príjmu vlastným pričinením. 
 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

1. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MZ v Leopoldove, dňa 22.02.2010 
nariadením č. 1. 

2. VZN č.  76/2010 nadobúda  účinnosť dňa 10.03.2010 
3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č.59 o zásadách nakladania s finančnými 

prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci. 
 

V Leopoldove,  dňa:  23.02.2010 

 

 

       JUDr. Milan Gavorník 
              primátor mesta 
 
 
Vyvesené: 23. 02. 2010 
Zvesené: .................. 
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Žiadateľ: 

Meno a priezvisko, ulica, číslo domu 

 

       Leopoldov, .......................................... 
          dátum 

     

 
Mesto Leopoldov 
Hlohovská cesta 104/2 
920 41  Leopoldov 
 

 

VEC: Žiadosť o jednorazovú sociálnu dávku 

 

1. Žiadateľ: 

........................................................................................................................ 

žiadam o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. 

 

2. Spoločne posudzované osoby (spolu so mnou žijú v RD): 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              Meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k žiadateľovi 
 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              Meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k žiadateľovi 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
              Meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k žiadateľovi 
 
 
 

3. Stručný popis ekonomickej situácie: 
 

 

4. Odôvodnenie žiadosti: 
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Prílohy:  

a) potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb spoločne s ním posudzovaných za 

obdobie posledných 6 mesiacov; 

b) v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované 

nezamestnaný, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie; 

c) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej 

dochádzke do školy; 

d) ak má žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované predpísanú diétu, 

ktorá je súčasťou liečenia, predloží doklad od ošetrujúceho lekára nie starší ako 

6 mesiacov; 

e) u diabetikov, ktorí sú v ambulantnej liečbe a pravidelne navštevujú 

ambulanciu stačí predložiť preukaz diabetika; 

f) občan, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, predloží preukaz. 

 

 

Za spoločne posudzované osoby podľa zákona sa považujú: manžel, manželka, 

nezaopatrené neplnoleté dieťa, zaopatrené neplnoleté dieťa, iná plnoletá fyzická 

osoba žijúca v domácnosti, osoba zbavené svojprávnosti plnoletá, alebo maloletá. 

 

 

 

 Podpis žiadateľa 


