
Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Stará Turá
č. 8/2013 – Nar.

o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a
mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará Turá. 

Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 12.12.2013, uznesením č. 42 –
XXXIII/2013 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné 
nariadenie vydané v súlade s § 11 ods. 4 písm. g), § 3 ods. 4, § 4 ods. 3 písm. p) a § 6  zákona 
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v súlade 
s ustanovením §15, § 19 ods. 3 a § 24 zákona č. 599//2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o pomoci v hmotnej núdzi“).

Článok 1
Úvodné ustanovenia

§ 1 
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje poskytovanie sociálnej pomoci formou 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky obyvateľom mesta Stará 
Turá v ich nepriaznivej životnej situácii, z  finančných prostriedkov rozpočtu mesta Stará 
Turá, schválených v príslušnom kalendárnom roku na tento účel. 

Článok 2
Vymedzujúce ustanovenia 

§ 2 
Vymedzenie základných pojmov

1) Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan s trvalým pobytom 
v meste Stará Turá, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácii.

2) Nepriaznivá životná situácia je pre účely tohto nariadenia situácia spôsobená sociálnou 
udalosťou alebo inou mimoriadnou udalosťou, ktorú občan nedokáže zvládnuť vlastnými 
silami ani za pomoci rodiny a  v dôsledku ktorej sa obyvateľ a s ním spoločne 
posudzované osoby ocitli v hmotnej alebo sociálnej núdzi.  

3) Sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia životná udalosť, ktorej následky priviedli 
občana k neschopnosti zabezpečiť si príjmom svoje potreby a  na jej prekonanie je 
potrebná sociálna pomoc (napr. sociálna udalosť súvisiaca so zmenou zdravotného stavu, 
invaliditou, stratou zamestnania, materstvom, zakladaním rodiny a výchovou detí, 



starobou, náhlym úmrtím príbuzného, prípadmi núdze a následkami chudoby, sociálnou 
dezintegráciou – vylúčením). 

4) Mimoriadna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť, ktorá nevznikla vinou občana 
a ktorej následky spôsobili občanovi mimoriadne výdavky (napr. živelná pohroma, 
havarijná situácia alebo iná akceptovateľná mimoriadna udalosť) a na jej prekonanie je 
potrebná sociálna pomoc.

5) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mesto podľa zákona 
o pomoci v hmotnej núdzi poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré 
sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a ktorým sa v čase podania žiadosti 
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky 
k dávke 1).   

6) Mimoriadna sociálna dávka je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť občanovi a fyzickým 
osobám, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú 2) a ktorí v čase podania žiadosti 
o mimoriadnu sociálnu dávku nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov 
k dávke. 

7) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom 
spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa 
s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným 
pričinením 3).

8) Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu na účely 
posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci 
v hmotnej núdzi sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie 
si zákonných nárokov 4).

9) Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod 
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze 5). 

Článok 3
Spôsoby poskytovania sociálnej pomoci

§ 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a s ním 
spoločne posudzovaným osobám podľa § 2 ods. 5 tohto nariadenia, ktorí sa ocitli 
v nepriaznivej životnej situácii, najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti (napr. posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie 

teleso, palivo, sporák, varič, chladnička, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný 
kuchynský riad, rádioprijímač),

c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadne liečebné náklady.



2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných 
skutočných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 3 ods. 3.

3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovnej výške:
a) jednotlivcovi     do výšky 150 Eur  (osamelý občan),
b) manželom bez detí do výšky 200 Eur  (manželia bez rodičovskej povinnosti),
c) neúplná rodina   do výšky 250 Eur  (osamelý rodič s deťmi),
d) úplná rodina do výšky 250 Eur  (rodina s deťmi).

4) O jednorazovú dávku v hmotnej núdzi treba požiadať písomne (odporúčané tlačivo 
žiadosti je v prílohe tohto nariadenia). Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  
treba podať na oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v Starej Turej. Žiadosť musí 
obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodinný stav, trvalý pobyt žiadateľa 
a s ním spoločne posudzovaných osôb, dôvod podania žiadosti a účel, na ktorý žiada 
poskytnutie dávky. 
Súčasťou žiadosti sú:   
a) právoplatné rozhodnutie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní dávky 

a príspevkov v hmotnej núdzi,
b) doklady o príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúce tri 

kalendárne mesiace,
c) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.

5) Občan, ktorému bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi v peňažnej forme je 
povinný predložiť na oddelenie sociálnych vecí MsÚ Stará Turá, doklad o použití 
poskytnutej dávky na priznaný účel a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa 
prevzatia dávky.  

6) Na konanie vo veci poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

§ 4
Mimoriadna sociálna dávka

1) Mimoriadnu sociálnu dávku môže Mesto Stará Turá poskytnúť podľa § 2 ods. 6 tohto 
nariadenia na úhradu výdavkov súvisiacich so sociálnou alebo mimoriadnou udalosťou, 
v dôsledku ktorých sa občan a s ním spoločne posudzované osoby ocitli v nepriaznivej 
sociálnej situácii. 

2) Mimoriadnu sociálnu dávku možno poskytnúť občanovi, ktorého príjem a príjem 
fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nie je vyšší ako 1,5 násobok sumy 
alebo úhrnu súm životného minima 6).  

3) Za príjem na účely poskytnutia mimoriadnej sociálnej dávky sa považuje príjem žiadateľa 
a s ním spoločne posudzovaných osôb 7) v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná 
žiadosť o dávku, pričom sa prihliada na priemerný mesačný príjem za posledné 3 
kalendárne mesiace.

4) Za príjem sa na účely poskytnutia mimoriadnej sociálnej dávky nepovažujú  8): 



a) jednorazové štátne sociálne dávky podľa osobitných predpisov (napr. príspevok pri 
narodení dieťaťa,  príspevok pri narodení troch a viac detí súčasne, príspevok na 
pohreb, príspevky pri zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti).

b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu 
sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za 
opatrovanie,

c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d) štipendiá.

5) Mimoriadna sociálna dávka môže byť poskytnutá v nasledovnej výške: 
a)  jednotlivcovi  do výšky 100 Eur   (osamelý občan),
b) manželom bez detí do výšky 100 Eur   (manželia bez rodičovskej povinnosti),
c) neúplná rodina       do výšky  200 Eur   (osamelý rodič s deťmi),
d) úplná rodina      do výšky  200 Eur   (rodina s deťmi).

6) O mimoriadnu sociálnu dávku treba požiadať písomne (vzorové tlačivo žiadosti je v 
prílohe tohto nariadenia). Žiadosť o mimoriadnu dávku treba podať na oddelenie 
sociálnych vecí Mestského úradu v Starej Turej. Žiadosť musí obsahovať meno, 
priezvisko, dátum narodenia, rodinný stav, trvalý pobyt žiadateľa a s ním spoločne 
posudzovaných osôb, dôvod podania žiadosti a účel, na ktorý žiada poskytnutie dávky.

Súčasťou žiadosti sú:    
a) doklady o príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za posledné tri 

kalendárne mesiace, 
b) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
c) doklad z úradu práce o evidencii žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb ako 

uchádzačov o zamestnanie v prípade, že sú nezamestnaní.

7) Komisia pre sociálne veci a bývanie pri MsZ Stará Turá posúdi a odporučí s prihliadnutím 
na deklarovanú potrebu, naliehavosť ako aj spôsob vedenia života žiadateľa, či je  
povinný preukázať použitie schválených finančných prostriedkov na požadovaný účel. 
Túto povinnosť si musí občan splniť predložením dokladu, na sociálne oddelenie MsÚ 
Stará Turá, o použití poskytnutej dávky na priznaný účel najneskôr do 30 kalendárnych 
dní odo dňa prevzatia dávky. 

8) Na konanie vo veci poskytnutia mimoriadnej sociálnej dávky sa nevzťahuje zákon 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. O opravnom prostriedku 
voči rozhodnutiu Mesta Stará Turá je oprávnené rozhodnúť Mestské zastupiteľstvo Stará 
Turá.

Článok 4
Konanie vo veci poskytnutia sociálnej pomoci

§ 5
Spoločné ustanovenia  

1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna sociálna dávka je dobrovoľná sociálna 
pomoc mesta a  na jej priznanie nie je právny nárok. Občanovi a s ním spoločne 



posudzovaným osobám je možné poskytnúť sociálnu pomoc iba jednou formou a iba 
jedenkrát počas kalendárneho roku. 

2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálnu dávku možno poskytnúť len 
obyvateľom mesta ktorí:
a) nemajú voči mestu Stará Turá i voči organizáciám, ktorých zriaďovateľom je mesto 

Stará Turá žiadne finančné záväzky (napr. na miestnych daniach, poplatku za odpad, 
nájomnom a službách spojených s užívaním obecného bytu a pod.),

b) nemôžu vlastným pričinením podľa § 2 ods. 8 tohto nariadenia zabezpečiť alebo  
zvýšiť si príjem, ktorým by si pomohli v nepriaznivej životnej situácii. 

3) O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej sociálnej dávky 
rozhodne primátor mesta po zohľadnení stanoviska komisie pre sociálne veci a bývanie, 
ktorá vždy individuálne posúdi aktuálnu sociálnu situáciu žiadateľa a s ním spoločne 
posudzovaných fyzických osôb. Rozhodnutie sa žiadateľovi oznámi písomne. 

4) Nárok na dávku vzniká právoplatným rozhodnutím mestského úradu o jej priznaní.

5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu sociálnu dávku možno poskytnúť vo 
forme peňažnej alebo vecnej. 
Peňažnou formou sa priznaná dávka vypláca žiadateľovi v hotovosti v pokladni 
mestského úradu alebo bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo účtu. 
Vecnou formou (napr. nákup veci alebo úhrada výdavkov) možno poskytnúť dávku 
v prípade dôvodného podozrenia, že nebude účelne využitá. 

6) Poverený zamestnanec mesta 9) môže navštíviť občana, ktorý žiada o dávku, s  jeho 
súhlasom v byte a je oprávnený požadovať od všetkých zúčastnených právnických osôb 
a fyzických osôb potrebné informácie a vysvetlenia. Právnické osoby a fyzické osoby sú 
povinné poskytnúť potrebné informácie.

7) Výšku jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 3 ods. 3 alebo mimoriadnej sociálnej 
dávky podľa § 4 ods. 5 z mimoriadne závažného dôvodu môže primátor mesta na základe 
odporúčania komisie pre sociálne veci a bývanie zvýšiť alebo poskytnúť aj obyvateľom, 
ktorí nespĺňajú podmienky uvedené v § 4 ods. 2  a v § 5 ods. 2 tohto nariadenia.

§ 6
Povinnosti a zodpovednosť občana

1) V prípade ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ je povinný na výzvu 
mesta doplniť nevyhnutné údaje o skutočnostiach rozhodujúcich na priznanie dávky. 
Údaje a doklady známe mestu z jeho úradnej činnosti si mesto zabezpečí z vlastného 
podnetu.  

2) Ak žiadateľ v určenej lehote nedoplní požadované údaje alebo doklady, mesto: 
a) konanie vo veci žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi zastaví,
b) žiadosť o mimoriadnu sociálnu dávku nebude akceptovať a dávku neprizná.
Zastavenie konania alebo nepriznanie mimoriadnej dávky oznámi písomne žiadateľovi.



3) Občan je povinný jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo mimoriadnu sociálnu dávku 
vrátiť na účet mesta Stará Turá:
a) ak bola vyplatená neoprávnene z dôvodu, že neoznámil alebo zamlčal skutočnosti 

rozhodujúce pre poskytnutie dávky,
b) ak ju nepoužil na účel, na ktorý bola poskytnutá,
c) ak v stanovenej lehote nepreukázal doklad o účelnom využití poskytnutej dávky.
O povinnosti občana vrátiť neprávom poskytnutú dávku alebo jej časti rozhodne primátor. 
Ustanovenia o právnej zodpovednosti občana podľa osobitných predpisov tým nie sú 
dotknuté 10). 

Článok 5
Záverečné ustanovenia

  § 7
Záverečné ustanovenia

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 12.12.2013, bolo 
zverejnené na úradnej tabuli dňa 16.12.2013 a nadobúda účinnosť dňa  1.1.2014. 

2) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 12/2012 – Nar. 

V Starej Turej, dňa 26.11.2013

 Ing. Ján Kišš
     primátor 

1)   § 4, § 15, § 25 písm. a) zákona č. 599//2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
2)   § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
3)   § 2 zákona č. 599//2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
4)   § 5 - § 9 zákona č. 599//2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 
5)   § 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
6)   § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
7)   § 4 ods. 1 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
8)   § 4 ods. 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
9)   § 32 zákona č. 599//2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
10) § 420 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník   



Príloha č. 1  Odporúčané tlačivo žiadosti o poskytnutie o poskytnutie jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi / mimoriadnej sociálnej dávky.

          Mesto Stará Turá         
                     Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2

Žiadosť 
o poskytnutie  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi* / mimoriadnej sociálnej dávky*

Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko: .................................................... rodinný stav: ......................................
Dátum narodenia:....................................................... sociálne postavenie: ...........................
Adresa trvalého pobytu: .........................................................................................................
Adresa prechodného pobytu: .................................................................................................
Telefón: ..................................................................... e-mail: ...............................................

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, rodič dieťaťa, deti do 25 rokov)

Meno a priezvisko Dátum nar. Príbuzenský vzťah Zamestnávateľ/škola

Príjmy žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (v mesiaci podania žiadosti)
  Žiadateľ Posudz. osoby
Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti  
Čistý mesačný príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti

Dávky nemocenského poistenia 
Dávky v nezamestnanosti
Dávky dôchodkového poistenia
Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
Rodičovský príspevok
Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa
Peňažný príspevok na opatrovanie
Príjmy z nájmu, prenájmu
Výživné
Iné príjmy

Majetkové pomery žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
Žiadateľ Posudz. osoby

Nehnuteľnosť  (napr. chata, chalupa apod.)
Hnuteľné veci vyššej hodnoty (napr. auto, umelecké 
diela alebo predmety, zlato, šperky, známky apod.)
Vklady, úspory, cenné listy (uviesť hodnotu v Eur) 



 u žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb sa za majetok nepovažuje nehnuteľnosť, ktorú užívajú na trvalé 
bývanie, poľnohospodárska a lesná pôda, ktorú užívajú pre svoju potrebu, garáž, ktorú užívajú, hnuteľné veci, 
ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, osobné motorové vozidlo občana s ŤZP a hnuteľné veci, ak by ich 
predaj alebo iné nakladanie s nimi bolo v rozpore s dobrými mravmi.    

Bytové pomery žiadateľa: (aký byt/dom užívate, výška nákladov na bývanie)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Spôsob výplaty dávky: v hotovosti* / na účet* číslo: ............................................................., 
 vedený v peňažnom ústave: ........................................................................................................

Zdôvodnenie žiadosti (prečo o pomoc žiadate,  na aký účel a v akej sume potrebujete 
finančnú pomoc): 

Vyhlásenie žiadateľa
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.  122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov na účely spracovania tejto žiadosti.  
Vyhlasujem, že uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/-á právnych následkov 
v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 
Beriem na vedomie, že pracovník mesta Stará Turá je oprávnený požadovať od všetkých 
zúčastnených fyzických a právnických osôb potrebné informácie a vysvetlenia a  s mojím 
súhlasom ma môže navštíviť v byte. 

V Starej Turej, dňa:...............................                         

             .....................................................
                                                                                                             podpis žiadateľa

Vyjadrenie ekonomického oddelenia Mestského úradu (zabezpečí MsÚ)

Potvrdzujeme, že žiadateľ a s ním spoločne posudzované osoby  majú* - nemajú* 
k dnešnému dňu finančný záväzok voči mestu Stará Turá po lehote splatnosti, alebo po dobe 
plnenia.
Za ekonomické oddelenie: ................................................. podpis: ............................................
Stará Turá dňa .............................   

(* nehodiace sa prečiarknite)




