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Mesto Svätý Jur 
Všeobecné záväzné nariadenie  č. XX/2018 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Svätý Jur, V súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zák. č. 369/90 Zb.                 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva     

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie  

č. 7 / 2018 

o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Svätý Jur 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

                                                      ÚVODNÉ USTANOVENIA 

Čl. I. 

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie postupu a 

základných kritérií pri poskytovaní jednorázovej finančnej pomoci  v čase sociálnej núdze  

(ďalej len jednorázová finančná pomoc) z rozpočtu mesta Svätý Jur. 

 

2. Jednorazová finančná pomoc je  formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne 

odkázaným občanom mesta Svätý Jur alebo občanom,  ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi 

v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel – musia mať trvalý pobyt vo Svätom Jure. 

 

3. Sociálne odkázaný občan pre účely tohoto VZN je občan, alebo občania, ktorých príjmy sa 

posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu1), ktorých príjmy nepresiahnu hranicu 

životného minima stanovenú zákonom, resp. dôchodcovia, ktorí poberajú najnižší 

dôchodok ako jediný zdroj príjmu.  

 

4. a) Za občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi pre účely tohoto VZN sú považovaní aj  

občania, ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima, resp. dôchodcovia, ktorí 

majú vyšší, ako minimálny dôchodok a ocitli sa v situácii, keď nie sú schopní z vlastných 

príjmov pokryť náklady na základné životné potreby. 

b) Ustanovenie článku 1 odst. 4 a) tohto VZN sa vzťahuje len na posudzovanie príjmov             

pri poskytovaní dávky deťom a rodinám s nezaopatrenými deťmi. 

  Príklad: čl.5 ods.3, odst.7 písm. a., b, c, a odst. 8 písmeno a, b, c, d, e.    

 

5. Jednorazová finančná pomoc podľa čl. 5 ods. 2 tohoto VZN sa poskytuje spravidla 

jedenkrát do roka. V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane, avšak súčet 

takto poskytnutých jednorázových dávok finančnej pomoci jednému občanovi, spravidla 

nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený týmto VZN.  

 

6. Jednorazová finančná pomoc občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi môže 

v odôvodnených prípadoch schváliť primátor mesta: 

a) ak ich príjem presiahne životné minimum o sumu do 5 € na základe odporučenia 

prednostky MsÚ 
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b) v ostatných prípadoch na základe písomného odôvodnenia príslušného oddelenia MsÚ 

a odporúčania členov sociálnej komisie   

 

 

7. Za sociálnu núdzu pre účely poskytovania jednorázovej finančnej pomoci sa považuje 

sociálna núdza spôsobená: 

a) nepriaznivým zdravotným stavom občana a s ním spoločne posudzovaných osôb  

b) nečakanou životnou udalosťou v rodine 

c) živelnou pohromou 

d) spôsobená stratou zamestnania 

e) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa občan v sociálnej núdzi ocitol      

 

 

 

DRUHÁ ČASŤ  

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ A POSKYTOVANÍ DÁVOK  

Čl. 2  

Žiadosti  

 

1. Žiadosť o poskytnutie jednorázovej finančnej pomoci musí spĺňať náležitosti podľa §19 

zákona o správnom konaní. Obsahuje základné osobné dáta žiadateľa, jeho ekonomickú 

situáciu a odôvodnenie žiadosti (pozri príloha č. l a 2) predloží žiadateľ na mestský úrad 

(ďalej iba MsÚ).  

 

2. Žiadateľ si dá potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. doloží osobitnými dokladmi:  

a) výšku príjmu žiadateľa, alebo výšku príjmov osôb, ktorých výška príjmov sa v zmysle   

čl. l ods. 3 tohto VZN posudzujú spoločne za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti, 

v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované 

nezamestnané, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie uchádzačov              

o zamestnanie  

b) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do 

školy, 

c) ak má žiadateľ predpísanú diétu, ktorá je súčasťou liečenia, doklad od ošetrujúceho lekára 

nie starší ako 6 mesiacov, u diabetikov, ktorí sú v ambulantnej liečbe a ambulanciu 

pravidelne navštevujú, stačí predložiť preukaz diabetika, overenie ktorého vyznačí 

zamestnanec MsÚ v žiadosti predmetného žiadateľa,  

d) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz, ktorého fotokópiu overí  

príslušný pracovník MsÚ. 

 

 

                                                                      Čl. 3 

                                              Posúdenie  a príprava návrhu  

 

1. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi príslušné oddelenie MsÚ a ak je           

v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN (ďalej iba kritériá), pripraví primátorovi mesta 

návrh na poskytnutie dávky overený prednostom MsÚ.  

 

2. Ak žiadosť nie je v súlade s kritériami a po individuálnom posúdení príslušného oddelenia 

MsÚ rozhodne, či žiadateľ je v sociálnej núdzi, resp. ak žiadateľ je sociálne odkázaný, ale 

vyčerpal limit stanovený kritériami a je v situácii, keď je odkázaný na sociálnu pomoc mesta, 
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pripraví primátorovi mesta návrh na poskytnutie jednorázovej  finančnej pomoci a doloží ho 

písomným odôvodnením. 

 

3. Ak žiadateľ nie je v súlade s kritériami v sociálnej núdzi a príslušný odbor MsÚ dospeje               

k záveru, že žiadateľ nie je v sociálnej núdzi, mesto oznámi žiadateľovi, že nespĺňa kritériá            

pre poskytnutie jednorazovej sociálnej finančnej pomoci. 

 

4. Návrhy spracované príslušným oddelením  MsÚ s odporúčaním členov sociálnej komisie 

schvaľuje primátor mesta. Následne sa preskúmajú na ekonomickom a správnom oddelení, či 

občan žiadajúci sociálnu výpomoc má vyrovnané pohľadávky voči mestu. V prípade 

pohľadávok mesta voči žiadateľovi, sa z poskytnutej dávky prednostne uhrádzajú dlhy voči 

mestu. 

Čl. 4 

                                     Vyplácanie jednorázovej  finančnej  pomoci 

 

1. MsÚ poskytnutie finančnej pomoci žiadateľovi  oznámi písomnou formou – rozhodnutím. 

 

2. Vo výnimočných (naliehavých) situáciách žiadateľa sa môže  jednorázová finančná pomoc 

vyplatiť v hotovosti – prostredníctvom pokladne  MsÚ vo Svätom Jure.  

 

 

Čl. 5 

Jednorazové sociálne finančné pomoci, ich výška a kritériá poskytovania 

 

1. Jednorazová finančná pomoc sa môže poskytnúť sociálne odkázaným občanom a občanom, 

ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi v týchto oblastiach:  

a) rodiny s nezaopatrenými deťmi  

b) dôchodcovia s najnižším dôchodkom ako jediným zdrojom príjmu, resp. sociálne  odkázaní 

dôchodcovia s čiastočným invalidným dôchodkom  

c) občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť napr. občanom spoločensky neprispôsobivým, 

ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie osobných dokladov, alebo prostriedky na prežitie a 

účelovo určené dávky  

 

2. Jednorazovú finančnú pomoc možno poskytnúť i v prípade: 

 a)  životného jubilea – dožitia 90 a viac rokov, 

 b) pri prevzatí cudzieho dieťaťa do náhradnej starostlivosti formou zverenia do osobnej 

starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti, 

 

3. Úplným aj neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi sa môže poskytnúť dávka v čiastke: 

 s počtom detí: 1- 3               50,00 €   / dieťa /rok    

 4 a viac           133,00 €   /rodinu/rok 
 

4. Dôchodcovia sa posudzujú v dvoch skupinách:  

a) starobní  

b) invalidní dôchodcovia - poberajúci najnižší dôchodok     

 

5. Medzi občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sa zvyčajne zaraďujú:  

a) dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek presiahol 50 rokov  a sú odkázaní na dávky 

v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
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b) občania so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať a sú odkázaní 

na dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

c) Občania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu, bezdomovci, s mentálnym 

postihom a pod.), ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. 

nevyhnutné prostriedky na prežitie. 

 

6. Občanom uvedeným v ods. 5 písm. a) - c) sa môže poskytnúť dávka v čiastke :  

- jednotlivec    50,00 €   

- manželská  dvojica                  70,00 €   
 

7. Účelovo určená jednorazová finančná pomoc sa môže poskytnúť na základe riadne vyplnenej 

žiadosti podloženej dokladmi:  

a) pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb          166,00 €  

b) pri nástupe na kúpeľnú  liečbu žiadateľa alebo dieťaťa v jeho zaopatrení       100,00 €   

c) pri živelnej pohrome                                                                                        332,00 €  

 

V prípade rozsiahlych škôd na majetku  môže MsZ uznesením zvýšiť výšku  finančnej pomoci 

podľa bodu 7 písmena c) v rámci možnosti rozpočtu mesta. 

 

8. Účelovo určená jednorazová finančná pomoc sa môže poskytnúť aj na základe písomného 

zdôvodnenia príslušným oddelením  MsÚ:  

a) ak je žiadateľ, alebo člen jeho rodiny ťažko zdravotne postihnutý a v tejto súvislosti má 

rodina zvýšené výdavky,  

b) ak je v rodine žiadateľa výnimočne talentované dieťa a reprezentuje školu alebo mesto                      

na súťažiach, resp. festivaloch,  

c) ak rodina žiadateľa, resp. žiadateľ prevzal do náhradnej starostlivosti cudzie dieťa, napr.                   

do pestúnskej starostlivosti , bolo mu súdne zverené do výchovy a opatery, alebo ho zoberie 

na prázdninový pobyt z detského domova,  

d) ak je rodina mnohodetná a deti študujú na strednej, resp. vysokej škole,  

e) ak výdaje súvisia so záujmovou činnosťou dieťaťa žiadateľa, jeho vybavením do detského 

tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz a pod.  

                           do 50,00 €  
 

9. Jednorazová finančná pomoc  uvedená v čl. 5 ods. 3,5,7 tohoto VZN sa posudzuje nezávisle                   

na poskytnutých jednorazových dávkach  finančnej pomoci uvedenej  v čl. 5 ods. 8 tohoto 

VZN, t.j. jednorazová  finančná pomoc poskytnutá v zmysle citovaných ods. 3,5,7 nie je 

prekážkou           na poskytnutie finančnej pomoci v zmysle citovaného ods.8 a 9 a naopak, 

poskytnutie finančnej pomoci v zmysle citovaného ods.8 a 9 nie je prekážkou pre poskytnutie 

finančnej pomoci                  v zmysle citovaných ods. 3,5 alebo 7. 

 

10. Do výšky príjmu žiadateľa,  resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezapočítava 

kompenzačný príspevok.  

 

11. Pri výpočte životného minima pre poskytnutie dávky sa k životnému minimu stanoveného 

zákonom započítava:  

a) diétne stravovanie, ak lekár potvrdí, že je súčasťou liečenia,  

b) ak je občan držiteľom preukazu ŤZP občana s červeným pruhom ( sprievodca alebo pes, 

ktorý zabezpečuje pohyb, orientáciu).  
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TRETIA ČASŤ  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

 

Čl. 6 

Spoločné ustanovenia  
 

1. Jednorazová  finančná pomoc sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia finančnou, 

alebo vecnou formou plnenia a pri splnení podmienky, že si žiadateľ svojim majetkom nemôže  

zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi ( Zákon č. 417/2013 o 

pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

2. Jednorazová  finančná pomoc má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá občan právny 

nárok.  

3. Výnimky pri poskytovaní dávok môže schváliť primátor mesta iba v odôvodnených prípadoch. 

 

 

 Čl. 7 

Povinnosti a zodpovednosť občana pri podaní žiadosti 

 

V prípade, že bola jednorázová finančná pomoc vyplatená neprávom, alebo v nesprávnej výške 

z dôvodu, že občan si nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto všeobecne záväzným 

nariadením, alebo ju vylákal podvodom, mesto Svätý Jur  vydá rozhodnutie o povinnosti vrátiť 

neprávom vyplatenú jednorázovú finančnú pomoc.  

 

 

Čl. 8 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie  č. 6/2008 o poskytnutí jednorazových sociálnych dávok  

 

Čl. 9  

Platnosť a účinnosť  

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svätý Jur o poskytovaní jednorázových sociálnych 

dávok bolo schválené MsZ dňa 20. 3. 2018 a  nadobúda účinnosť dňom  1. 5. 2018 

   

 

 

 

                                                                                           Ing. Šimon Gabura 

                                                                                                 primátor mesta 

 
Návrh na pripomienkovanie bol zverejnený na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk : 

odo dňa: 21. 2. 2018 

do dňa: 19. 3. 2018 

 

VZN po schválení Mestským zastupiteľstvom bolo  zverejnené na úradnej tabuli a www.svatyjur.sk: 

odo dňa: 22. 3. 2018 

do dňa:   6. 4. 2018 
1) § 3 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

http://www.svatyjur.sk/
http://www.svatyjur.sk/
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           Žiadosť o jednorázovú finančnú  pomoc 

 

 
l. Údaje žiadateľa: 
 

meno a priezvisko:......................................................dátum narodenia........................................................ 

 
bydlisko(aj poschodie):...................................................................................................................................... 

 
stav:...................................                                                    č.tel:..................................................................... 

 

zamestnávateľ:................................................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................................................. 
 

nezamestnaný – evidovaný na úrade práce  

 

od:......................................................................... 

 

 

 

2. Starám sa o nezaopatrené deti: 

 

meno a priezvisko                     dátum narodenia                  navštevuje ZŠ, MŠ,SŠ 

 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

3. V spoločnej domácnosti so mnou žije okrem nezaopatrených deti: 

 

meno a priezvisko                      dátum narodenia                         zamestnanie                        príjem         

 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
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4. Dôvod žiadosti o jednorázovú finančnú pomoc            
 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................       

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

 

5. Príjem v domácnosti: 

     

    a/ dávka  v hmotnej núdzi:                           ..................................................... 

 

    b/ podpora v nezamestnanosti:                     ..................................................... 

 

    c/ rodinné prídavky:                                     .................................................... 

 

    d/ výživné:                                                    .................................................... 

 

 

6. Náklady na domácnosť : 

 

    a/ nájom       ..................................................... 

 

    b/ elektrická energia     ..................................................... 

 

    c/ inkaso       ..................................................... 

 

    d/ vodné       ..................................................... 

 

 

 Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol/la pravdivo. Som si vedomý/á následkov 

v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenia skutočností, ktoré by mali vplyv na 

poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky, ako aj to, že neprávom prijatú dávku som povinný/á 

vrátiť.    

   

Svojim podpisom súhlasím so spracovaním osobných údajov. 

 

 

Vo Svätom Jure dňa:.........................................                                                                                                                                

 

podpis žiadateľa:.................................... 

 


