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Obec Močenok 

 

Obecné zastupiteľstvo v Močenku   

podľa ustanovenia § 6 ods.1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 369/1990 Zb.  

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia  

§ 2 ods. 2, § 3 a § 17 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov sa dňa 28. 09. 2016 uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení 

(ďalej len "VZN"): 
 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Močenok č. 09/2016 

 
O POSTUPE  A  PODMIENKACH  PRI  POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVEJ 

DÁVKY  OBČANOM  V  HMOTNEJ  NÚDZI,  JEDNORAZOVEJ  DÁVKY 

SOCIÁLNEJ  POMOCI  A ĎALŠÍCH  FINANČNÝCH  PRÍSPEVKOV  SOCIÁLNEJ 

POMOCI  OBCOU  MOČENOK  

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť postup  

a podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi, 

jednorazovej dávky sociálnej pomoci a ďalších finančných príspevkov sociálnej pomoci 

občanom s trvalým pobytom na území obce Močenok. 

§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Oprávneným žiadateľom na účely tohto VZN sa rozumie občan, ktorý je fyzická osoba a: 

 a) má na území obce Močenok trvalý pobyt, 

 b) nemá voči obci žiadne finančné záväzky resp. uzavrel s obcou splátkový kalendár  

          na splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní. 

Potvrdenie o tom, či fyzická osoba s trvalým pobytom na území obce Močenok má voči 

obci Močenok vysporiadané finančné záväzky (na miestnych daniach, miestnom poplatku 

za komunálne odpady a pod.) sa nevyžaduje v prípade finančných príspevkov 

poskytnutých v zmysle § 6 až 8. 

2. Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov 

domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 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.
1)

 

3. Domácnosť tvoria spoločne posudzované fyzické osoby (ďalej len „člen             

domácnosti”), ktorými sú: jednotlivec; manžel a manželka; manžel, manželka  



a nezaopatrené deti žijúce s nimi v 
1
domácnosti; rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi  

v domácnosti; rodičia a deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem 

nižší ako mesačná minimálna mzda a žijú s rodičmi v domácnosti; rodičia a deti nad 25 

rokov veku žijúce s nimi v domácnosti, ktoré sa pripravujú na budúce povolanie dennou 

formou štúdia; fyzické osoby, ak sa im poskytuje pomoc v krízovej životnej situácii 

a bývanie podľa osobitného predpisu; plnoleté fyzické osoby, ak sa im poskytuje 

starostlivosť v resocializačnom stredisku pobytovou formou.
2)  

4. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje 

sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom
 

a členovia domácnosti  

si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva  

k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
3)

 

5. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby,  

pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
4)

 

6. Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie  

a prístrešie.
5)

 

7. Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

sa považujú najmä výdavky na:  

 nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv,  

 zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  

 úhradu školských poplatkov pre nezaopatrené dieťa,  

 zakúpenie potravín,  

 zakúpenie základného vybavenia domácnosti, 

 mimoriadne liečebné náklady,  

 vybavenie osobných dokladov, 

 iné akceptovateľné mimoriadne výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou 

situáciou žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne 

posudzované. 

§ 3  

Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi 

1. Obec môže poskytnúť žiadateľovi jednorazovú dávku na zabezpečenie úhrady 

mimoriadnych výdavkov uvedených v § 2 bod 7. tohto VZN.  

2.  Jednorazovú dávku občanom v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť v peňažnej forme, 

občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, 

ktorým sa vypláca dávka a príspevky podľa § 3 ods. 1 tohto VZN a to do výšky 

                                                         
1
 § 17  ods.1 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

2)
 § 3 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov 
3)

 § 2 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov  
4)

 § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  
5) 

§ 2 ods.2 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

 



preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima 

pre jednu plnoletú fyzickú osobu. 

§ 4 

Jednorazová dávka sociálnej pomoci 

1. Občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej a sociálnej núdzi a fyzickým osobám,  

ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, môže obec poskytnúť jednorazovú dávku 

sociálnej pomoci na mimoriadne výdavky. 

2. Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci  

sa považujú najmä výdavky uvedené v § 2 bod 7. tohto VZN. 

3. Za občana podľa § 4 ods. 1 tohto VZN sa považuje: 

a) Nezamestnaný občan, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom 

úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a ktorý sa preukáže, že je čakateľom na vydanie 

rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi a za posledný mesiac sa dostal  

do nepriaznivej sociálnej situácie (je bez príjmu). Na preklenutie doby do vyplatenia 

prvej dávky v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi poskytnutá jednorazová 

dávka sociálnej pomoci. 

b) Občan, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na vydanie rozhodnutia o priznaní 

invalidného, resp. starobného dôchodku, ktorý má vo vybavovaní a za posledný 

mesiac sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie. Na preklenutie doby do vyplatenia 

prvej dávky dôchodku, resp. preddavkovej dávky v hmotnej núdzi môže byť takému 

občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci. 

c) Občan, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby  

alebo z ústavného liečenia (protialkoholické, protidrogové), ktorý sa preukáže okrem 

prepúšťacej správy aj tým, že na ÚPSVaR bol zaradený do evidencie nezamestnaných 

občanov ako uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku v hmotnej núdzi, nemá 

žiadne príjmy a potrebuje finančné prostriedky na vybavenie dokladov a na základné 

životné potreby. Na preklenutie doby do vyplatenia prvej dávky v hmotnej núdzi,  

resp. dávky v nezamestnanosti môže byť takémuto občanovi poskytnutá jednorazová 

dávka sociálnej pomoci. 

4. Osamelý občan, ktorého jediným zdrojom príjmu je starobný dôchodok, predčasný 

starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, výška ktorého nepresahuje 1,2 násobok 

životného minima podľa osobitného predpisu 
4)

, na úhradu mimoriadnych výdavkov môže 

byť takémuto občanovi poskytnúť jednorazová dávka sociálnej pomoci. 

5. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť najviac do výšky dvojnásobku 

životného minima žiadateľa a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločneposudzujú.
2)

 

§ 5 

Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky občanom  

v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

1. Jednorazovú dávku občanom v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana na tlačive,  ktoré mu vydá 

sociálne oddelenie Obecného úradu v Močenku. 

2. Jednorazová dávka občanom v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sociálnej pomoci  

sa poskytuje v peňažnej forme alebo formou nákupných poukážok. 



3. Na konanie o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi a jednorazovej 

dávky sociálnej pomoci sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

§ 6 

Úmrtie občana 

 

      Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, obec  uhradí najnutnejšie 

pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov. Úhradu poskytnutej sumy  

si obec v plnej výške uplatní v dedičskom konaní po zosnulom občanovi. Ak občan 

nezanechal žiadny majetok, výdavky spojené s pohrebom znáša obec. 

§ 7 

Jednorazový príspevok poberateľom starobného dôchodku 

      Obec môže poskytnúť každoročne k vianočným sviatkom jednorazový finančný príspevok 

všetkým poberateľom starobného dôchodku, ktorí dovŕšili 70 rokov veku a majú trvalý pobyt 

na území obce Močenok, bez ohľadu na výšku dôchodku.  

 

§ 8 

Vianočná jednorazová pomoc 

 

      Obec môže poskytnúť pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím s preukazom  

ZŤP vo veku do 18 rokov jednorazovú finančnú pomoc k vianočným sviatkom a to bez 

ohľadu na výšku ich dôchodku. 

 

§ 9 

Zodpovednosť žiadateľa 

 

1. Ak fyzická osoba spôsobila, že jej bola dávka alebo príspevok podľa  

tohto VZN poskytnutá neprávom, je povinná vrátiť poskytnutú dávku alebo príspevok  

na základe písomnej výzvy obce. 

2. Právo na vrátenie neprávom poskytnutej dávky alebo príspevku podľa tohto VZN zaniká 

uplynutím troch rokov odo dňa, keď obec túto skutočnosť zistilo. 

 

§ 10 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Na poskytnutie dávky a príspevku podľa § 3 až 8 tohto VZN nie je právny nárok.  

2. Jednorazovú dávku občanom v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

poskytuje obec iba do výšky schváleného v rozpočte obce na príslušný kalendárny rok.  

3. Jednorazovú dávku občanom v hmotnej núdzi podľa § 3 a jednorazovú dávku sociálnej 

pomoci podľa § 4 tohto VZN je možné poskytnúť spravidla jedenkrát do roka. 

Poskytnutie jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci podľa tohto VZN sa navzájom nevylučujú.  

 

 

 

 

 



§ 11 

Platnosť a účinnosť 

 

1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce 

Močenok (www.mocenok.sk) v lehote uvedenej v ust. § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Z. z. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.  

2. Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo toto všeobecné záväzné nariadenie  

na zasadnutí dňa 28. 09. 2016 a schválilo ho uznesením číslo č. 5.2 – V./OZ/2016. 

3. Toto VZN nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Močenku  

a účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Obce Močenok.  

Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Obecnom 

úrade v Močenku. 

 

 

V Močenku, 29. 09. 2016. 

 

 

 

 

 

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

PaedDr. Roman URBÁNIK 

starosta Obce Močenok 

 

 

 

 

 

http://www.mocenok.sk/

