
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
obce Dubovica č. 2/2016 

 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Dubovica 

 
     Obecné zastupiteľstvo obce Dubovica v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vydáva toto  
 

všeobecne záväzné nariadenie: 
 

§1 
Úvodné ustanovenie 

 
     Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „VZN“) na úseku sociálnych vecí je upraviť  
podmienky na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území obce Dubovica, 
ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii a potrebujú pomoc z dôvodu:  
 
a)hmotnej núdze podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov v znení neskorších predpisov, 
 
b) živelnej pohromy alebo mimoriadnej katastrofy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení    
v znení neskorších predpisov,  
c) z iných príčin.  

§2 
Vymedzenie niektorých pojmov 

 
Na účely tohto VZN sa rozumie:  
 
a)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, 
 
b) fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia   
    základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, sú:  
1. manžel a manželka,  
2. rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,  
3. rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej   
     mzdy žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie  
    vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a deti, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného  
    predpisu,  

§3 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 
1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi na úhradu  

mimoriadnych výdavkov.  
2) Za mimoriadne výdavky pri posudzovaní hmotnej núdze sa považujú výdavky na:  

 
a) nevyhnutné ošatenie a obuv,  
b) zakúpenie paliva,  
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  
d) poskytnutie stravovania v školskej jedálni,  
e) zakúpenie základných potravín (múka, cukor, soľ, masť, olej, čerstvé mäso)     a hygienických potrieb,  
f) mimoriadne liečebné náklady – doplatok za lieky v prípade závažného ochorenia občana v hmotnej núdzi     
    alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje.  



 
3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne občanovi po individuálnom posúdení žiadosti, jeho     
     sociálnej a finančnej situácie a podľa počtu spoločne posudzovaných osôb. 
 
4) O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje  obecné zastupiteľstvo  na základe žiadosti 
občana,  predložených podkladov v súlade so schváleným rozpočtom obce.  
 
5) Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti občana obci Dubovica, prostredníctvom obecného úradu.   
     Žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt občana v hmotnej núdzi a    
     fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, ktorým sa poskytujú dávka a príspevky. Na výzvu obce  
     občan doplní ďalšie nevyhnutné údaje. Obec môže osobné údaje spracúvať len na účely posúdenia  
     hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a  
     príspevkami.  
 
6) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne finančnou alebo vecnou formou plnenia. 
 
7) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje raz ročne, vo výnimočných prípadoch dvakrát ročne,  
     jednorazová dávka v hmotnej núdzi nie je nárokovateľná.  
 

§4 
Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bude poskytnutá v obci Dubovica do výšky 300 eur.  
 

§5 
Účelovo určená jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 
Obec môže oprávnenej osobe poskytnúť aj ďalšiu, účelovo určenú jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na 
 kompenzáciu škody spôsobenej živelnou pohromou (požiar, výbuch plynu a podobne),najviac do výšky 
1.000  eur.  

§6 
 

Spoločné ustanovenie 
 
1.Žiadosti o sociálnu pomoc vedie Obecný úrad v Dubovici. 
 
2. Ostatné práva a povinnosti subjektov, neupravené týmto VZN sa riadia príslušným zákonmi.  
 

§ 7 
 

Záverečné ustanovenie 
 
1) Na tomto VZN sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Dubovica dňa 10.06.2016 uznesením č. 96/2016 
1a) a ruší  VZN č. 4/2012. 
 
2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1.7.2016 
 
 
 
                                                                                                                                               Ladislav Timčo  
                                                                                                                                               starosta obce v.r. 


