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(NÁVRH) 

Všeobecne záväzné nariadenie 
Mesta Sereď 

zo dňa 14.06.2011 

č. 8/2011   
 

 
 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania 

jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo 
dňa 09.12.2008 

 
 
 

Schválené MsZ v Seredi  dňa: 14.06.2011 
Účinnosť od:  1.7.2011 



Mesto Sereď na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a  
podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady   č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vydáva toto „Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 8/2011 ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania 
jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2008“. 

Čl.  I 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových 
sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo dňa 09.12.2008 sa mení a dopĺňa takto: 

1.  V čl. 2 VZN č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok sa: 
a) dopĺňa nový ods. 6 s textom: „V prípade, že žiadateľ, ktorý sa vráti z výkonu väzby alebo 

výkonu trestu odňatia slobody nemá občiansky preukaz, môže mu byť poskytnutá 
jednorazová dávka v hmotnej núdzi na jeho vybavenie, ak totožnosť žiadateľa dosvedčí 
hodnoverná a pracovníkom úradu známa osoba. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bude 
v tomto prípade poskytnutá žiadateľovi vecnou formou plnenia, na vybavenie občianskeho 
preukazu – kolok a cestovné.“ 

b) doterajšie odseky č. 6 a 7 sa označujú ako odseky č. 7 a 8. 
c) v ods. 7 písm. b) sa text: „nemá zaplatenú daň z nehnuteľnosti, príp. daň z bytu“ nahrádza 

textom: „má dlh voči mestu Sereď“. 
 
2.  V čl. 3 VZN č. 6/2004 o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok v ods. 3 

písm. b) sa text: „nemá zaplatenú daň z nehnuteľnosti, príp. daň z bytu“ nahrádza textom: „má dlh 
voči mestu Sereď“. 

 

Čl. II 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Sereď 
dňa 14.06.2011 uznesením č. ......./2011. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.7.2011. 
 
V Seredi dňa  ........................... 
 
Deň vyhlásenia: 
Deň zvesenia:            
                                                                                           Ing. Martin Tomčányi 
                                                                                                primátor mesta                                                                                                                                 


