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Mesto Hurbanovo v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 24 ods. 1 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci 
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov 
 

sa uznieslo na vydaní 
 
tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 86 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

 
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť Mesta Hurbanovo, 
ktorá rozhoduje o :  
 
a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „dávka“), 
b) spôsobe a forme poskytovania vecnej dávky alebo výške dávky, 
c) povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej 

sume, ako patrila, 
d) vykonávaní kontrolnej činnosti. 
 

§ 2 
Dávka v hmotnej núdzi 

 
1. Dávka v hmotnej núdzi je upravená § 10 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“) a patrí občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s 
občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, na zabezpečenie základných životných 
podmienok. 

2. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne 
posudzujú, nedosahuje životné minimum podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a občan a fyzické 
osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť 
vlastným pričinením. 

3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a 
fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa 
vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky, najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na 
nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre 
nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. 

4. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 
spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky, možno 
poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných 
nákladov podľa § 3 ods. 2 písm. a) až i) a v súlade s § 4 tohto VZN. Podľa § 3 ods. 1 
písm. a) tohto VZN je dávku možné poskytnúť vo forme vecnej dávky. 

5. Poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v 
hmotnej núdzi sa navzájom nevylučujú. 
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§ 3 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
 
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším občanom v 
hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú:  
 
1. vo forme vecnej dávky 

a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi, 
 
2. na úhradu mimoriadnych výdavkov, pričom za mimoriadne výdavky na účely 

poskytovania dávky sa považujú výdavky spojené: 
 

a) s kúpou časového cestovného lístku na hromadnú dopravu a školských potrieb pre 
nezaopatrené dieťa, ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby, 

b) s úhradou poplatku pre dieťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky 
výcvikový kurz a výdavky spojené so záujmovou činnosťou dieťaťa,  

c) s úhradou časti poplatkov na kúpeľnú liečbu, okrem cestovných výdavkov a na 
dioptrické okuliare na základe lekárskeho predpisu, 

d) s kúpou obuvi a ošatenia, ktoré nie je možné poskytnúť zo skladových zásob 
subjektov spolupracujúcich s obcou pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej 
núdzi vo forme vecnej dávky podľa ods. 1, písm. a), pričom kúpa obuvi nie je 
podmienená vecnou dávkou, 

e) s kúpou základného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, 
chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, práčka, periny a posteľná bielizeň, 
bežný kuchynský riad, vysávač, a pod), 

f) s kúpou uhlia a palivového dreva, 
g) s kúpou výbavičky pre novorodenca, 
h) s opravou základného vybavenia domácnosti (chladničky, práčky, sporáku a 

vysávača), 
i) s vymaľovaním bytu 

 
3. mimoriadne výdavky spojené s nákupom musia byť zdokumentované predložením 

pokladničného bloku z registračnej pokladne, alebo predložením dokladu o úhrade 
faktúry. 

 
§ 4 

Objem poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo forme vecnej dávky 
a výška dávky 

 
1. Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vyplní a odovzdá poverenému 

zamestnancovi Mestského úradu v Hurbanove žiadosť o jednorazovú dávku doplnené 
potvrdeniami dokazujúcimi jeho sociálnu odkázanosť. V prípade, že je v rodine 
školopovinné dieťa, doloží aj potvrdenie o návšteve školy. Mestský úrad žiadosť 
skompletizuje a posúdi, a ak je v súlade s kritériami VZN pripraví návrh na poskytnutie 
dávky. 
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2. O množstve, druhu a sortimente vecnej dávky rozhoduje sociálna, bytová a zdravotná 
komisia. 

3. O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa tohto VZN rozhoduje primátor mesta 
a sociálna, bytová a zdravotná komisia s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov 
určených na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v rozpočte mesta schválený Mestským 
zastupiteľstvom v Hurbanove na príslušný kalendárny rok.  

4. Maximálna hranica poskytnutej dávky za jeden kalendárny rok: 
 

a) Jednotlivec    40 Euro 
b) Manželská dvojica   50 Euro 
c) Rodina s jedným dieťaťom  60 Euro 
d) Rodina s dvoma deťmi  80 Euro 
e) Rodina s troma a viac deťmi  100 Euro 
 

5. Dávky nie sú nárokovateľné. 
 

§ 5 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva : 

 
a) Hlavný kontrolór mesta 
b) Sociálna, bytová a zdravotná komisia 

 
 

§ 6 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta bolo schválené uznesením Mestského 

zastupiteľstva v Hurbanove č. 695/2010 – MZ zo dňa 23.09.2010.  
2. Všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15 dňom po zverejnení na 

úradnej tabuli Mesta Hurbanovo.  
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Margita  Zemková  
primátorka  mesta 

 
 
v Hurbanove, dňa 14.10.2010 
 
 
 


