Na základe § 6 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyvesené dňa 01. júla 2016 a zvesené dňa 18. júla 2016.
VZN o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej pomoci občanovi je vyvesené
na úradnej tabuli mesta, v budove Mestského úradu Čadca, I. poschodie alebo na internetovej stránke
mesta, www.mestocadca.sk.
Ing. Božena Cvečková

MESTO ČADCA
na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v
zmysle § 6 ods.1, § 3 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a §-ov 17,18 a 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej
núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI
A MIMORIADNEJ POMOCI OBČANOVI
č. 2/2016
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIE

§1
Základné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
v zmysle § 17 a 18 zákona č. 417/2013 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)
a poskytnutie mimoriadnej pomoci obyvateľom mesta v zmysle §3 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení).

§2
Vymedzenie základných pojmov
1) Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý je fyzická osoba
s trvalým pobytom na území mesta Čadca.
2) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima
a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo
iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť alebo zvýšiť príjem.
3) Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby
a osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze
(zákon č. 601/2003 Z.z. v z.n.p.).

4) Sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť v živote občana alebo fyzických
osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorá znamená pre občana alebo fyzické osoby
s ním posudzované obmedzený prístup k uspokojovaniu ich základných životných potrieb,
prináša určité sociálne dôsledky a na jej prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci.

Druhá časť
FORMY A SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI
§3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1)
Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
2)
Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne,
obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku,
variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského
riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
3)
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mesto zo svojho rozpočtu na základe
predloženia kompletnej žiadosti s príslušným potvrdením uvedeným v §4 ods. 4 tohto VZN
a na základe vykonaného terénneho šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta na ktorom
sa žiadateľ obvykle zdržiava.
4) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a je možné ju
poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa
môže poskytnúť opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, zároveň
však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v § 4 ods. 2 tohto nariadenia.
5) Jednorazovú pomoc možno poskytnúť v peňažnej alebo vecnej alebo kombinovanej
forme. Vo vecnej alebo kombinovanej forme občanovi alebo rodine, ktorých životné návyky
nezaručujú účelné využitie peňažnej dávky.

§4
Výška a posudzovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1) O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta s prihliadnutím
na objem finančných prostriedkov v rozpočte mesta určených na poskytovanie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi schválených v mestskom zastupiteľstve na príslušný rok.
2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá nasledovne:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 50,- EUR
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) maximálne

do výšky 90,- EUR
c) rodine s 1 -3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 120,- EUR
d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 150,- EUR
3) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podáva písomnú žiadosť na
predpísanom tlačive do podateľne Mestského úradu v Čadci.
4) Súčasťou žiadosti je potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odboru
sociálnych vecí o výške dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke.
5)
Na základe predloženej žiadosti sociálny pracovník príslušného úseku MsÚ spravidla
uskutoční šetrenie v domácnosti alebo v mieste na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava,
o čom vyhotoví úradný záznam a následne mesto rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
6)
Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v z.n.p.

§5
Mimoriadna dávka pomoci občanovi.
1)
Mimoriadna dávka je dávka, ktorú môže mesto priznať oprávnenému žiadateľovi na
úhradu mimoriadnych udalostí spôsobených živelnou pohromou (povodeň, požiar a pod),
haváriou alebo inou podobnou udalosťou.
2) Za inú podobnú udalosť na účely poskytovania mimoriadnej dávky pomoci občanom sa
považuje:
a) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom
v priamom príbuzenstve a žiadateľ zabezpečuje pohreb zomrelého,
b) kúpeľná liečba nezaopatreného dieťaťa
c) náklady súvisiace s liečbou závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb,
ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované
d) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo
fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné
nároky na dávku sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku
v hmotnej núdzi a tvoria spoločnú domácnosť.
3) Mimoriadnu dávku pomoci možno priznať oprávnenému žiadateľovi, ktorého príjem
a príjem osôb spoločne posudzovaných nepresahuje výšku 1,5 násobku životného minima.
4) Mimoriadnu dávku pomoci občanovi možno priznať oprávnenému žiadateľovi spravidla
jedenkrát za rok, do výšky preukázaných skutočných nákladov, maximálne do výšky
dvojnásobku životného minima posudzovanej osoby alebo spoločne posudzovaných osôb.

5) Mimoriadna dávka pomoci občanovi je dobrovoľná forma sociálnej pomoci mesta, ktorú
poskytuje zo svojho rozpočtu a na jej priznanie nie je právny nárok.
6) Mimoriadna dávka môže byť poskytnutá v peňažnom alebo vecnom plnení (napr. formou
materiálnej pomoci pri mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou).
7) Na konanie o poskytnutí mimoriadnej dávky pomoci sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v z.n.p.

§6
Posudzovanie priznania mimoriadnej dávky pomoci občanom
1) Žiadateľ o priznanie mimoriadnej dávky pomoci občanovi podáva písomnú žiadosť na
predpísanom tlačive spolu s potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej
núdzi,
príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou
právoplatného rozsudku súdu
b) potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je
nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
c) potvrdenie školy o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných
detí,
ak je žiadateľom rodina s maloletým dieťaťom alebo viacerými deťmi.
2) Na základe predloženej žiadosti sociálny pracovník príslušného úseku MsÚ spravidla
uskutoční šetrenie v domácnosti alebo v mieste na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava,
o čom vyhotoví úradný záznam a následne mesto vydá súhlas – nesúhlas s poskytnutím
mimoriadnej dávky pomoci občanovi.
3) Ods. 1 §6 tohto nariadenia sa neuplatňuje v prípade poskytnutia materiálnej pomoci pri
mimoriadnej udalosti spôsobenej živelnou pohromou.

Tretia časť
§7
Záverečné ustanovenia

1) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Čadca o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi a mimoriadnej pomoci občanovi bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva
Čadca dňa 30. júna 2016 pod č. /2016.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť a účinnosť dňa 18. júla 2016.

Ing. Milan Gura
primátor mesta

