
O B E C   S U L Í N
   

Všeobecné záväzné nariadenie 
č. 2 /2013

o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade 
náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky

      Obec Sulín  ako samostatný územný  a správny celok podľa článku 67 a článku 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a podľa §3 ods.2 písm.g a ods.4; §6, §13, ods.1, písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 24 zákona č. 599/2003 Z.z.  o pomoci v 
hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva  toto

                                             Všeobecne  záväzné  nariadenie.

Čl. 1
Predmet úpravy

         Toto VZN o poskytovaní sociálnej pomoci občanom obce Sulín upravuje poskytovanie 
sociálnej pomoci formou jednorazovej sociálnej dávky v čase náhlej núdze z rozpočtu  obce Sulín na 
sociálne účely z finančných prostriedkov vyčlenených v príslušnom kalendárnom roku na tento účel.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov

1. Jednorazová sociálna dávka sa  poskytuje občanom s trvalým pobytom v obci Sulín, ktorí požiadali 
obec o pomoc v čase náhlej núdze.   
2. Jednorazovú sociálnu dávku je možné poskytnúť podľa tohoto VZN, ak náhla núdza je 
spôsobená :
a) živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, kedy obec musí zabezpečiť 

občanovi prístrešie, stravu a inú materiálnu pomoc (§3 ods.2 písm.g a ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení);

b) ťažkým zdravotným postihnutím občana, dôsledkom ktorého je jeho znevýhodnenie v 
porovnaní s občanom bez zdravotného postihnutia za rovnakých podmienok, kedy občan nie je 
schopný tieto dôsledky prekonať sám predovšetkým v oblasti poklesu príjmu;

c) stavom hmotnej núdze, kedy 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, a to vlastnou prácou, 
užívaním vlastného majetku a uplatnením zákonných nárokov (§9 ods.2 zákona č. 599/2003 Z.z. o 
pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov);

d) nepriaznivou sociálnou situáciou, kedy je občan ohrozený sociálnym vylúčením alebo 
obmedzením spoločensky sa začleniť a samostatne riešiť svoje problémy  z dôvodu, že nemá 
zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb 
(zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia, obuvi a nevyhnnutnej základnej 
osobnej hygieny) alebo,  že dosiahol dôchodkový vek;



e) krízovou sociálnou situáciou (§2 ods.4 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách), kedy je 
ohrozený život alebo zdravie občana a jeho rodiny a situácia vyžaduje bezodkladné riešenie 
sociálnou službou;
f) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa občan a s ním spoločne posudzované 

osoby ocitli  v sociálnej núdzi (napr. zákon č. 36/2005 o rodine).      

Čl. 3

                     Jednorazová dávka v sociálnej pomoci

1. Občanovi a fyzickým osobám,  ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorí sa ocitli v hmotnej 
núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácií, môže obec poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej 
pomoci na mimoriadne výdavky súvisiace so vzniknutou hmotnou núdzou, s nepriaznivou sociálnou 
situáciou alebo so sociálnou udalosťou. 

2. O jednorázovú dávku sociálnej pomoci môže požiadať: 

   a) občan Slovenskej republiky, ktorý má trvalý pobyt v obci Sulín;

   b)  fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (§ 2 zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných 
príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia);

  d) občan v hmotnej núdzi, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne 
posudzujú, nedosahuje životné minimum a nemôže si ho zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným 
pričinením (§ 2 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmmotnej núdzi); 

   e) osamelý občan, ktorý dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného 
predpisu (zákon č. 461/2003 Z.z. o osociálnom poistení v znení neskorších predpisov) a jeho príjem nepresahuje 
sumu životného minima podľa poslednej úpravy, platnej v čase podania žiadosti (zákon č. 601/2003 Z.z. 
o životnom minime v znení neskorších predpisov);

  f) invalidný občan z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %;

 g) osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku
 príslušného orgánu dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, 

  i) rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorá rozhodnutím príslušného orgánu je rodinou v hmotnej 
núdzi;

  j) osamelý občan, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku 
príslušného orgánu občan s ťažkým zdravotným postihnutím na základe rozhodnutia príslušného 
orgánu (zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia);

3. Poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky  a  poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej 
núdzi podľa osobitného predpisu (zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov) 
sa navzájom nevylučuje.                                                         

4. Žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči obci Sulín  (  daň z nehnuteľnosti,  miestny 
poplatok za komunálny odpad a iné poplatky).

5. Žiadateľ, ktorý sa stará o maloleté deti,  musí dodržiavať rodičovské práva a povinnosti, a to 
predovšetkým sústavnú a dôslednú starostlivosť o výchovu, zdravie, výživu a všestranný vývoj 



maloletého dieťaťa .

                                                                      Čl. 4
Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky

1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje  občanom, ktorí spĺňajú podmienky tohto VZN,  na 
základe ich písomnej žiadosti. Občan žiada  o  poskytnutie  jednorazovej sociálnej dávky  na 
predpísanom  tlačive – „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky“ (ďalej len 
„žiadosť“).
K žiadosti predkladá tieto doklady:
    a) o výške príjmu občana alebo výške príjmov osôb, ktoré sa v zmysle tohto VZN   posudzujú 

spoločne, a to za obdobie 3 mesiacov pred podaním  žiadosti;
 b) v prípade nezamestnanosti občana a s ním spoločne posudzovaných osôb, i potvrdenie  úradu 

práce o zaradení do evidencie; 
c) v prípade vyplácania dávky a príspevkov v hmotnej núdzi aj rozhodnutie príslušného ÚPSVaR o 

výške dávky a príspevkov;
    d) u zdravotne ťažko postihnutých fotokópiu rozhodnutia a preukazu ZŤP;
    e) ďalšie doklady o príjme občana podľa č.III, ods.2 tohoto VZN.

2. Občanovi, ktorý požiadal o jednorazovú sociálnu dávku v čase náhlej núdze a osobám, ktoré sa s 
ním spoločne posudzujú, možno poskytnúť jednorazovú sociálnu dávku  do výšky preukázaných 
skutočných nákladov, ale najviac však do výšky dvojnásobku životného minima určeného 
osobitným predpisom.

   a) Jednorazová sociálna dávka v čase náhlej núdze sa poskytuje najviac raz do roka na jednu 
osobu alebo na rodinu s deťmi vo výške úpravy súm životného minima pre jednu dospelú osobu, 
pre druhú dospelú osobu a pre deti podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
účinného od 1. júla kalendárneho roka.

   b) O priznaní jednorazovej dávky v čase náhlej núdze a jej výške rozhodne obecné zastupiteľstvo 
do výšky preukázaných skutočných nákladov, ale najviac do výšky dvojnásobku sumy životného 
minima.                
3. Jednorazová sociálna dávka sa vypláca v hotovosti  cez  pokladňu  obecného úradu  alebo 
bezhotovostným  prevodom na číslo bankového účtu uvedené žiadateľom.  V prípade potreby je 
možné dávku poskytnúť aj vecnou formou, napr. formou nákupu potravín, ošatenia, obuvi  a 
podobne.

Čl. 5
Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci .  

1.  Finančná pomoc poskytovaná Obcou Sulín vo forme jednorazovej sociálnej dávky v časoch náhlej 
núdze má charakter nenávratnej pomoci. 

2. Občan obce nemá na jednorazovú sociálnu dávku právny nárok.

3. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe písomnej 
žiadosti obyvateľa obce, vždy však podľa  individuálneho posúdenia aktuálnej miery stavu náhlej 
núdze alebo nepriaznivej sociálnej situácie obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických 
osôb.  

4. Obec Sulín vydá rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky v čase náhlej núdze. 



Čl. 6
Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti

1. Obyvateľ, ktorý žiada o jednorazovú sociálnu dávku je povinný na výzvu preukázať v stanovenej 
lehote skutočnosti, rozhodujúce pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. 

2. V prípade, že mu bola jednorazová sociálna dávka vyplatená neprávom z dôvodu, že obyvateľ 
neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky, rozhodne starostka obce 
bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť. 

3. Ustanovenia o právnej zodpovednosti obyvateľa podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté. 

Čl. 7
                                                         Záverečné ustanovenia

      1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sulín bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 6.3.2013 a 
zvesené 27.3.2013. 

2.  Toto VZN bolo  schválené  Obecným zastupiteľstvom v Sulíne dňa 2.4.2013, uznesením č. 13  a 
nadobúda účinnosť od  17.4.2013.

       
     Anna Hiľáková
      starostka obce 
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