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Východisko – zdôvodnenie potreby materiálu:  

Potreba aktualizácie Všeobecne záväzného nariadenia  76/2010 o poskytovaní jednorazových 

sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov v znení VZN č. 104/2015 

a VZN č. 87/2012. 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA: 

Pôvodné VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým 

pobytom v Meste Leopoldov v znení VZN č. 104/2015 a VZN č. 87/2012 bolo vypracované 

v zmysle zákona č. 599/2003 o hmotnej núdzi, ktorý bol zrušený zákonom číslo 417/2013 Z.z. 

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

Pôvodné VZN  upravovalo: 

- jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

- jednorazové dávky jubilujúcich občanov 

- sociálnu pôžičku 

- poskytnutie pomoci občanovi v náhlej núdzi, alebo v sociálne nepriaznivej sociálnej situácii 

- príspevok na obedy v rámci stravovania v školskej jedálni 

- sociálnu dávku – príspevok pri narodení dieťaťa. 

 

Z dôvodu zosúladenia VZN so zákonom, jeho aktualizácie a sprehľadnenia  poskytovania 

jednorazových príspevkov občanom s trvalým pobytom  v meste Leopoldov je predložený Návrh 

všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom 

s trvalým pobytom v Meste Leopoldov (ďalej len „VZN“).  

Predložený návrh VZN upravuje podmienky a stanovuje pravidlá pri poskytovaní jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi Mestom Leopoldov občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov. 

 

 

Zákon č. 417/2013 Z. z. o hmotnej núdzi – výňatok 

 

§ 17 – Jednorazová dávka 

(1) Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, 

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie 

nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, 

stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej 

bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. 

(2) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výške preukázaných skutočných výdavkov, 

najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm 

opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu 

podľa prvej vety. 

 

§18 – Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi, osobitného príspevku a jednorazovej dávky a ich 

financovanie 

(4) Formu poskytnutia jednorazovej dávky určí obec. 

 

§ 27 Pôsobnosť obce 

Obec 



a) rozhoduje o jednorazovej dávke, 

b) poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze 

 

Jednorazové príspevky jubilujúcim občanom a príspevok pri narodení dieťaťa je súčasťou návrhu 

VZN č. 127/2018 o poskytovaní jednorazového  príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku 

jubilujúcim občanom s trvalým pobytom v meste Leopoldov. 

 

 

Ostatné formy poskytovania pomoci v hmotnej núdzi, ktoré boli definované v pôvodnom VZN ako 

sociálna pôžička, poskytnutie pomoci občanovi v náhlej núdzi, alebo v sociálne nepriaznivej 

sociálnej situácii a príspevok na obedy v rámci stravovania v školskej jedálni nie je v zmysle 

zákona možné poskytovať. 

 

Suma poskytovaných sociálnych dávok za minulé roky: 

Rok 

Počet 
poskytnutých 

JSD Suma celkom  

2015 8 1 085,00 € 

2016 4 1 246,00 € 

2017 9 1 164,00 € 

2018( do 16.5.2018) 4 895,00 € 

 

 

Zhrnutie a odporúčania: 

Prijať schvaľovacie nariadenie. 

 

Návrh na nariadenie 

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje: 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 128/2018 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov. 


