
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

VZN č. 6/2004 

o podmienkach poskytovania 
jednorazových sociálnych dávok 

vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 9.12.2008 
a VZN č. 8/2011 zo dňa 14.6.2011 

 
 
 
 
 
 

Schválené MsZ                                      Účinnosť od 

26.10.2004                                               1.1.2005 

 



Všeobecne záväzné nariadenia č. 6/2004 o podmienkach 
poskytovania jednorazových sociálnych dávok vrátane Dodatku č. 1 

a VZN č. 8/2011 – úplné znenie 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi v zmysle č. 68 Ústavy SR, ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g/ a 
ustanovenia § 6 Zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, sa 
uznieslo dňa 26.10.2004 na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len "nariadenie"): 
 
 

 
ČLÁNOK Č. 1 

ÚVODNÉ USTANOVENIE 
 
 

 
Toto nariadenia upravuje podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok, ktoré sú 
rozdelené na: 
- jednorazové dávky v hmotnej núdzi,1/  
- jednorazové finančné výpomoce poskytnuté v čase náhlej núdze.2 
 
 
 

ČLÁNOK Č. 2 
JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 

 
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže Mesto Sereď poskytnúť občanovi s trvalým  
     bydliskom na území mesta, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom  
     v hmotnej núdzi spoločnej posudzujú a ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a  
     príspevky k dávke. 
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť aj občanovi, ktorý má na základe  
    rozhodnutia príslušného orgánu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti, alebo do  
    starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. V tomto prípade však príjem rodiny sa musí  
    rovnať alebo byť nižší ako 1,5-násobku sumy životného minima ustanoveného osobitným  
    predpisom.3/ 

3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na úhradu mimoriadnych výdavkov na: 
    a) nevyhnutné ošatenie,4/ 

    b) základné vybavenie domácnosti,5/ 

    c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti, 
    d) mimoriadne liečebné náklady, 
    e) záujmovú činnosť dieťaťa, 
    f) vybavenie dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz,  
        na kúpeľnú liečbu. 
4. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi  
    spoločnej posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke, môže  
    Mesto Sereď poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných  
    skutočných  nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.6/ 

5. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť aj občanovi, ktorý sa vráti z výkonu  



    väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a vznikne mu nárok na  dávku v   hmotnej  
    núdzi a príspevky k dávke. Jednorazová dávka sa v tomto prípade poskytuje na   
    zabezpečenie základných životných podmienok a výška jednorazovej dávky v hmotnej  
    núdzi  je: 
  - 50 € v prípade, že prepustený z NVÚ neobdržal pri prepustení žiadne finančné  
     prostriedky, 
   - rozdiel medzi obdržanou sumou pri prepustení a sumou  50 € v prípade, že prepustený  
     z NVÚ obdržal pri prepustení určitý finančný obnos. 
6. V prípade, že žiadateľ, ktorý sa vráti z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody  
     nemá občiansky preukaz, môže mu byť poskytnutá jednorazová dávky v hmotnej núdzi na  
     jeho vybavenie, ak totožnosť žiadateľa dosvedčí hodnoverná a pracovníkom úradu známa  
     osoba. Jednorazová dávky v hmotnej núdzi bude v tomto prípade poskytnutá žiadateľovi  
     vecnou formou plnenia, na vybavenie občianskeho preukazu – kolok a cestovné. 
7. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi nemôže byť poskytnutá občanovi, ktorý: 
    a) nemá uhradené náklady spojené s bývaním a nepreukáže sa uznaním dlhu a dohodou o  
        splátkach, 
    b) má dlh voči mestu Sereď, 
    c) je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré tri po sebe nasledujúce mesiace za  
        posledný rok pred podaním si žiadosti vymeškalo viac ako 15 neospravedlnených  
        vyučovacích hodín. 
8. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá občanovi iba 1-krát za  
    kalendárny rok. 
 

 
 

ČLÁNOK Č. 3 
JEDNORAZOVÁ FINANČNÁ VÝPOMOC 

 
 
1. Občanovi, ktorý sa ocitol v náhlej finančnej núdzi môže Mesto Sereď poskytnúť  
     nevyhnutnú jednorazovú finančnú výpomoc. Za stav náhlej núdze je považovaný: 
     a) stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 
     b) úmrtie blízkeho rodinného príslušníka, ktorému žiadateľ preukazateľne zabezpečoval  
         pohreb, 
     c) stav spôsobený pokazením zdroja tepla a teplej úžitkovej vody v rodinnom dome alebo  
         byte, ktorý občan užíva na trvalé bývanie.  
2. Nevyhnutnú jednorazovú finančnú výpomoc možno poskytnúť iba sociálne slabším  
     jednotlivcom a rodinám.  
     a) v prípade náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou  
         udalosťou sú to jednotlivci a rodiny, ktorých príjem nepresahuje 1,5-násobok sumy  
         životného minima ustanoveného osobitným predpisom,3/ 

     b) v prípade náhlej núdze spôsobenej  úmrtím blízkeho rodinného príslušníka a náhlej núdze  
         spôsobenej pokazením zdroja tepla a teplej úžitkovej vody sú to jednotlivci a rodiny,  
         ktorých príjem nepresahuje 1,2-násobok sumy životného minima ustanoveného osobitným  
         predpisom.3/ 

3. Jednorazová finančná výpomoc nemôže byť poskytnutá občanovi, ktorý: 
    a) nemá uhradené náklady spojené s bývaním a nepreukáže sa uznaním dlhu a dohodou o  
        splátkach, 
    b) má dlh voči mestu Sereď, 
    c) je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré tri po sebe nasledujúce mesiace za  



        posledný rok pred podaním si žiadosti vymeškalo viac ako 15 neospravedlnených  
        vyučovacích hodín. 
4. Jednorazová finančná výpomoc môže byť občanovi poskytnutá iba 1-krát za kalendárny  
     rok. 
 
 
 

ČLÁNOK Č. 4 
POSTUP PRI POSKYTOVANÍ JEDNORAZOVÝCH SOCIÁLNYCH 

DÁVOK 
 

1. Jednorazové sociálne dávky sa môžu poskytnúť občanovi, ktorý spĺňa podmienky na ich  
    poskytnutie  na základe písomnej žiadosti  doručenej Mestskému úradu v Seredi. 
    Žiadosť musí byť úplne a pravdivo vyplnená a musí obsahovať: 
    a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, 
    b) potvrdenie o výške dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam a o evidencii medzi  
        uchádzačmi o zamestnanie 
    c) potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí, 
    d) potvrdenie o pravidelných platbách za užívanie bytu a o zaplatení dane z nehnuteľnosti  
         a dane z bytu, 
    e) doklad o mimoriadnych výdavkoch, ktoré sa v rodine vyskytli a ktoré sú dôvodom    
        podania si žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku, 
    f) potvrdenie o prepustení z ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo ústavu na výkon  
        väzby -  ak bol žiadateľ prepustený z výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody. 
2. Žiadosti o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky posudzujú členovia Sociálnej,  
    zdravotnej, bytovej a kultúrnej komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi, ktorí majú  
    právo navštíviť domácnosť žiadateľa a preveriť opodstatnenosť poskytnutia jednorazovej  
    sociálnej dávky.    
3. Mesto Sereď vydá žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí jednorazovej  
    sociálnej dávky.  
4. Žiadateľ je povinný uviesť v žiadosti všetky údaje pravdivo a neprávom priznanú dávku je  
    občan povinný vrátiť alebo uhradiť. 
5. Na poskytnutie jednorazových sociálnych dávok nie je právny nárok a ich poskytnutie je  
    závislé od rozpočtu Mesta Sereď. 
 
 

 
ČLÁNOK Č. 5 

ÚMRTIE OBČANA 
 
 
Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, Mesto Sereď uhradí najnutnejšie 
pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov, formou faktúry. Úhradu 
poskytnutej sumy si mesto v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní zosnulého občana. Ak 
občan po sebe nezanechal žiaden majetok, znáša výdavky spojené s pohrebom Mesto Sereď.  
 
 
 

 



ČLÁNOK Č. 6 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

 
1. Všetky zmeny a doplnky tohto VZN podliehajú schváleniu MsZ v Seredi.         
2. Všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN Mesta Sereď č. 4/99 Podmienky poskytovania  
    jednorazových sociálnych dávok a podmienky poskytovania stravovania pre nepracujúcich  
    dôchodcov.  
3. Mestské zastupiteľstvo v Seredi sa uznieslo dňa 26.10.2004 na tomto všeobecne záväznom  
    nariadení, účinnosť nadobúda dňom 1.1.2005.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 - podpísané- 
                                                                                              Ján    L e h o t a  
                                                                                         primátor Mesta Sereď 
 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1/ § 15 a § 24 zákona č. 599/2003   Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení  
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2/  § 3 ods. 2 písm. g/ a ods. 4 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  
    predpisov 
3/ § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
    v znení neskorších predpisov 
4/§ § 115 ods. 2 písm. a/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti    
    (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov 
5/ § 115 ods. 2 písm. b/ zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti  
   (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov 
6/ § 2 písm. a/ zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých  
    zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 


