
Obec Lovinobaňa v zmysle § 3 ods. 2 písm. g), ods. 4, § 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 

písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 1, § 17, 

§ 18 a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov 

vydáva toto  

 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie 

č.4/2017 

ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi alebo pri poskytovaní jednorazovej dávky v čase náhlej 

núdze občanom obce Lovinobaňa. 
 

Čl. I 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1.  Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje pôsobnosť obce 

Lovinobaňa pri poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom s trvalým pobytom v obci 

Lovinobaňa (ďalej len „občan“) v prípade hmotnej núdze (podľa zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci 

v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, § 1, § 17, § 18, § 27) alebo v čase náhlej núdze (podľa 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, najmä §3 ods.2 písm. g) formou 

jednorazovej dávky a rozhoduje o : 

 

a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len     

„jednorazová dávka“), 

b)  určení formy poskytnutia jednorazovej dávky, 

c) účele na poskytnutie jednorazovej dávky, 

d)  postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky, 

e) výške jednorazovej dávky, 

f) poskytovaní mimoriadnej dávky. 

 

2.  Komisia sociálnych vecí pri OcZ v Lovinobani bude pri doporučení poskytnutia 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytnutí mimoriadnej dávky posudzovať žiadosti 

občanov obce Lovinobaňa za predpokladu, že majú trvalý pobyt v obci Lovinobaňa 

nasledovne: 

 

a) sociálne odkázané rodiny s nezaopatrenými deťmi, 

b) starí občania (dôchodcovia), ktorých príjem neprevyšuje čiastku rovnajúcu sa 1,3 násobku    

    životného minima, 

c) ostatní občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť žijúci v hmotnej núdzi. 

 

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

posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon o životnom minime), ktorých príjmy 

nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom, resp. dôchodcovia, ktorých 

príjem nepresahuje hranicu životného minima stanoveného zákonom vynásobenú 

koeficientom 1,3. 

 

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

občania, ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, resp. 

dôchodcovia, ktorých dôchodok presahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom  
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vynásobenú koeficientom 1,3 a ocitli sa v situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov 

pokryť náklady na základné životné potreby. 

 

Následne bude schválená výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadna dávka 

sociálnej pomoci vyplatená žiadateľovi cez pokladňu OcÚ. 

 

§ 2  

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi (ďalej len 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: 

 

a) nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, 

b) nevyhnutného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, chladnička, sporák, varič, 

vykurovacie teleso, palivo, práčka, perina, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad), 

c) mimoriadnych liečebných nákladov – kúpeľná liečba, okrem cestovných výdavkov, 

d) školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie 

na školské potreby. 

 

§ 3 

Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky občanovi v hmotnej núdzi  

 

1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky, ktorý spĺňa podmienky tohto VZN, podáva 

písomnú žiadosť (Príloha k VZN č. 1 a č. 2) na Obec Lovinobaňa cestou obecného úradu v 

Lovinobani s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú: 

a) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích 

povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu, 

b) potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je 

nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný, 

c) potvrdenie o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku rodina so 

školopovinným dieťaťom – deťmi, 

d) potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči Obci Lovinobaňa nevyrovnané finančné 

záväzky na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a pod. 

 

§ 4  

Jednorazová dávka v čase náhlej núdze  

 

1.  Jednorazovú dávku v čase náhlej núdze (ďalej len mimoriadna dávka) občanovi môže 

Obec Lovinobaňa priznať na úhradu výdavkov súvisiacich s mimoriadnymi udalosťami. Za 

mimoriadne udalosti pre účely poskytovania mimoriadnej dávky sa považujú najmä: 

 

a) živelná pohroma (odstraňovanie následkov živelnej pohromy, t.j. záplavy, víchrice, požiaru a pod. v 

prípade, že ho vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa v 

nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa alebo majiteľa poškodenej nehnuteľnosti) 
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b) havária, alebo 



c) iná podobná udalosť 

 

§ 5  

Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky občanovi v čase náhlej núdze 

 

1. Žiadateľ o poskytnutie mimoriadnej dávky, ktorý spĺňa podmienky tohto VZN, podáva 

písomnú žiadosť (Príloha k VZN č. 1 a č. 2) na Obec Lovinobaňa a cestou obecného úradu v 

Lovinobani s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:  

 

a) potvrdenie o výške príjmu alebo dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a 

vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu,  

b) potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je 

nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,  

c) potvrdenie o návšteve školy, ak je žiadateľom o mimoriadnu dávku rodina so 

školopovinným dieťaťom – deťmi,  

d) potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči Obci Lovinobaňa nevyrovnané finančné 

záväzky na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a pod. 

 

Čl. II 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

§ 6 

Spoločné ustanovenia 

  

1. Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka môže byť poskytnutá jedine v prípadoch, 

keď je možné dokladovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci, keď je preukázaná 

potreba mimoriadnych výdavkov súvisiacich s udalosťami uvedenými v § 2 ods. 2 a § 4 písm. 

a) až c) tohto VZN.             

 

2. Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo 

v kombinovanej forme. Komisia sociálnych vecí pri OcZ doporučuje vyhovieť žiadateľovi len 

každý druhý rok, z hľadiska jeho spravodlivého rozdelenia do výšky maximálne 66,00 €.  

 

3. V prípade nevyčerpania maximálnej výšky jednorazovej dávky v hmotnej núdzi t.j. sumy 

66,00 € sa môže priznať jednorazová dávka v hmotnej núdzi žiadateľovi do vyčerpania 

maximálnej výšky aj pred uplynutím doby uvedenej v §6 bod 2.  

 

4. Mimoriadne výdavky musia byť zdokumentované predložením pokladničného dokladu z 

registračnej pokladne alebo faktúry a doklade o úhrade faktúry.  

 

5. Jednorazová dávka a mimoriadna dávka nie je nárokovateľná a na jej poskytnutie nie je 

právny nárok.  

a) komisia sociálnych vecí pri OcZ nedoporučuje (neodporučí) priznanie jednorazovej 

dávky žiadateľom, ktorí majú podlžnosti voči Obci Lovinobaňa. Podlžnosti sa posudzujú 

celkovo na všetkých adresách v obci, kde žiadateľ a spolu posudzované osoby bývali a mali 

nedoplatky.  
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b) v mimoriadne odôvodnenom prípade môže obecné zastupiteľstvo odhliadnuť od 

dodržania ustanovenia § 6 ods. 5, bod a) tohto VZN a rozhodnúť o priznaní vyššej dávky 

sociálnej pomoci ak to umožní rozpočet obce.  

 

6. Jednorazová dávka v HN a mimoriadna dávka je poskytovaná z rozpočtu obce v danom 

kalendárnom roku. 

a) prijímateľ jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky je povinný použiť poskytnutú   

dávku iba v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

b) prijímateľ jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky je povinný predložiť zúčtovanie 

použitých finančných prostriedkov na predpísanom tlačive Príloha č. 1 v termíne do 30 

kalendárnych dní odo dňa poskytnutia jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky, 

najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka. 

c) zúčtovanie musí obsahovať fotokópie účtovných dokladov preukazujúcich použitie 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky na schválený účel a výpisy z 

bankového účtu, resp. pokladničné doklady, ktoré budú na origináloch označené pečiatkou 

obce a podpisom zodpovedného pracovníka z odboru finančného a správy majetku OcÚ, 

ktorý doklad zúčtuje. 

d) prijímateľ jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky, ktorý nepredloží zúčtovanie  

jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky v stanovenom termíne alebo použije 

jednorazovú dávku alebo mimoriadnu dávku na iný účel ako bol určený v rozhodnutí o 

pridelení jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky je povinný jednorazovú dávku alebo 

mimoriadnu dávku vrátiť na účet obce, resp. do pokladne obce do 15 dní po termíne 

stanovenom na zúčtovanie. 

e) nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutej jednorazovej dávky alebo mimoriadnej 

dávky vráti občan do rozpočtu obce s vyúčtovaním jednorazovej dávky alebo mimoriadnej 

dávky. 

f) zúčtovanie jednorazovej dávky alebo mimoriadnej dávky predkladá prijímateľ na obecný 

úrad (Príloha č. 3 k VZN), zodpovedný pracovník zabezpečí kontrolu využitia finančných 

prostriedkov a zabezpečí zúčtovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej 

dávky. 

 

7. Na základe posúdenia žiadosti komisiou sociálnych vecí vydá Obec Lovinobaňa 

v zastúpení starostom obce rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí jednorazovej dávky. 

Následne bude schválená výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadna dávka 

sociálnej pomoci vyplatená žiadateľovi cez pokladňu OcÚ, príp. prevodom na účet žiadateľa. 

 

 

8.  Výnimočne a v mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie môže starosta 

obce rozhodnúť o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky 

sociálnej pomoci občanovi do výšky 40,00 €. 

 

 

§ 7 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva kontrolór Obce Lovinobaňa. 
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§ 8 

1. Pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky na pomoc 

občanovi sa postupuje podľa zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi, zákona č. 



369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1996 Zb. o 

správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 601/2003 o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

Čl. III 

ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA 

 

§ 9 
1. Tento návrh VZN Obce Lovinobaňa o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a 

mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Obce Lovinobaňa bol vyvesený pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva na úradnej tabuli na pripomienkovanie dňa XX.XX.2017  

2. Pripomienky:  

 

3. VZN Obce Lovinobaňa o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky sociálnej pomoci občanom Obce Lovinobaňa bol schválený obecným zastupiteľstvom 

v Lovinobani uznesením číslo XX/2017 zo dňa XX.XX.2017.  

 

4. VZN Obce Lovinobaňa o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej 

dávky sociálnej pomoci občanom Obce Lovinobaňa bol vyhlásený vyvesením na úradnej 

tabuli dňa XX.XX.2017 účinnosť nadobúda 15. dňom po vyvesení. Vyvesené dňa 

XX.XX.2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ing. Marian Lenhard 

 starosta obce Lovinobaňa 
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Príloha č. 1 k VZN ................  

 

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

   Žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci * 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                           Obec Lovinobaňa  



                                   Obecný úrad,  

SNP 356/1  

985 54 Lovinobaňa  

 

Meno a priezvisko žiadateľa: .......................................................................................................  

 

Dátum narodenia : .................................. Trvalé bydlisko: ..........................................................  

 
Bývam v : ...................................................................................... /uviesť či žiadateľ býva nap r. v rodinnom dome 

alebo byte v osobnom vlastníctve, družstevnom byte, v podnájme /  

 

 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi/poskytnutie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci * 

žiadam na :    ................................................................................................................................  

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

 

Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne:  ................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

V spoločnej domácnosti so žiadateľom žijú:  
( uviesť meno, priezvisko, dátum narodenia, sociálny status ) 

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
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Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a poskytovaní osobných údajov na účely 

poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.  

 

 

Dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi súhlas podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v platnom znení, § 11, ods. 3 a § 12, ods. 1 a 2 čím nie sú dotknuté 

práva dotknutej osoby podľa § 28 tohto zákona na spracovanie svojich osobných údajov ich 

zhromažďovaním, využívaním, uchovávaním, zaznamenávaním, vyhľadávaním, 

usporadúvaním a poskytovaním na spracovanie v informačných systémoch prevádzkovateľa a 

tretej osoby vykonávajúcej opravu zariadenia. Osobnými údajmi sa rozumie meno, 

priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia.  



 

 

V Lovinobani, dňa ………....…...……    podpis:   .......................................  

 

 

Prílohy:    

 potvrdenie o výške príjmu alebo dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke 

a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia 

okresného súdu,  

 potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je 

nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,  

 potvrdenie o návšteve školy, ak je žiadateľom o mimoriadnu dávku rodina so 

školopovinným dieťaťom – deťmi,  

 potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči Obci Lovinobaňa nevyrovnané finančné 

záväzky na miestnych daniach a poplatkoch za komunálne odpady a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* nehodiace sa prečiarknuť 
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Príloha č. 2 k VZN ..................  

 

 

 

OBEC LOVINOBAŇA 
Obecný úrad, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa 

 

 

Čestné vyhlásenie 

 

 

Menovaný : ......................................................................................................................  

 



Narodený :  ................................................  

 

Trvalé bydlisko :   .............................................................................................................  

 

 

 

týmto 

 

 

čestne prehlasujem, že okrem dávky v hmotnej núdzi a iných dávok poskytnutých Úradom 

práce a sociálnych vecí v Lučenci nepoberám žiadnu mzdu ani nemám žiadne iné príjmy.  

 

Uvedené údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého 

čestného vyhlásenia.  

 

Čestné vyhlásenie sa vydáva pre Obec Lovinobaňa k žiadosti o poskytnutie jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi.  

 

 

 

 

 

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

       podpis žiadateľa/ky 

 

 

 

 

V Lovinobani, dňa ......................................  

 

 

 

Tlačivo slúži len k žiadosti JDHN/MDSP – nie je potrebné overovať na matrike! 
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Príloha č. 3 k VZN ................  

 

 

        Vyúčtovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

Vyúčtovanie mimoriadnej dávky sociálnej pomoci * 

v zmysle VZN č. .................... 
Meno príjemcu ..............................................................................................  

 

Dátum narodenia: ............................   Trvalé bydlisko: ...............................................................  

Rozhodnutie č. . ........................................ o pridelení jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zo 

dňa ..........................  

 

Použitie – účel:  

 

Výška poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: .....................................................  

 



 
 

 

Por. 

číslo 

 

 

Druh 

výdavku 

 

 

Účtovný  

Doklad zo dňa 

Úhrada 

Spôsob úhrady  

Dňa 

Suma 

( € ) prevodom v hotovosti 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 Dotácia spolu :  
Príloha: fotokópie všetkých zúčtovaných dokladov 

 

Vyúčtovanie vyhotovil (meno a priezvisko, podpis)  

 

 

V Lovinobani, dňa ..............................   podpis:    ................................................. 
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Overenie účelu použitia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi za OcÚ – meno a priezvisko  

zodpovedného pracovníka : 

 

 

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

 

 

 

V Lovinobani, dňa …………….......…     podpis: ...........................................  

 

 

 

 

 

 

 

Overenie zúčtovania za OcÚ – meno a priezvisko zodpovedného pracovníka:  



 

 

 

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

 

 

 

 

V Lovinobani, dňa …………….......…         podpis: ........................................... 

 

 

 

 

Spôsob naloženia s rozdielom pri nedočerpaní poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi : 

 

 

* Nehodiace sa prečiarknuť 

 

 

 

 

            Ing.Marian Lenhard 

       starosta obce Lovinobaňa 

 

 


