
Obec LEHOTA 
 
 

Materiál na rokovanie obecného zastupiteľstva 
dňa 12.12.2013 

 
Názov materiálu:  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lehota č. 3/2013, ktorým sa 

určuje postup a podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci 
obyvateľom obce Lehota v čase sociálnej a hmotnej núdze. 

 
Materiál obsahuje:  Návrh na uznesenie 

Dôvodovú správu 
VZN Obce Lehota č. 3/2013, ktorým sa určuje postup a podmienky pre 
poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Lehota v čase sociálnej 
a hmotnej núdze. 
 

 
Spracovala:  Sociálna komisia    
Predkladá:  Slávka Zaujecová, predsedkyňa sociálnej komisie, podpis .................................... 
 
 
N á v r h    n a    u z n e s e n i e 
 
Obecné zastupiteľstvo v Lehote 

a) p r e r o k o v a l o 
dôvodovú správu a návrh VZN Obce Lehota č. 3/2013, ktorým sa určuje postup 
a podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Lehota v čase sociálnej 
a hmotnej núdze. 
 

b) s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lehota č. 3/2013, ktorým sa určuje postup 
a podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Lehota v čase sociálnej 
a hmotnej núdze. 

 
 
Dôvodová správa: 
 
Návrh Všeobecného záväzného nariadenia Obce Lehota, ktorým sa určuje postup a podmienky 
pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Lehota v čase sociálnej a hmotnej núdze, 
upravuje poskytovanie sociálnej výpomoci s cieľom zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou 
občana sociálnu a hmotnú núdzu alebo nepriaznivú situáciu a zabezpečiť občanovi obce základné 
životné podmienky.  
 
Predkladaný návrh VZN je potrebné prijať z dôvodu, že obec má záujem poskytovať občanom 
sociálnu výpomoc v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmenne 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
  
 
 



Obec Lehota, 951 36  Lehota 16 
 

 
 

Obec Lehota na základe § 6, ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a  zákona č. 599/2003 Z.z, o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

 
v y d á v a   pre územie obce   L E H O T A 

 
Všeobecné záväzné nariadenie č.  3/2013,  

 
ktorým sa určuje postup a podmienky pre 
poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom 

obce Lehota v čase sociálnej a hmotnej núdze.  

 
 
 
 
V Lehote dňa   25. novembra 2013                                      
        ........................................................ 
                 Milan    C h m e l á r  

    starosta obce 
 
Vyvesené dňa   25. novembra 2013                        
Zvesené dňa     11. decembra 2013            
Schválené na OZ dňa  12. decembra 2013, Uznesenie č. 66/2013 
    
 



Čl. 1 
Predmet úpravy 
 

     
Týmto VZN sa určuje postup a podmienky pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce 
Lehota v čase ich sociálnej a hmotnej núdze formou jednorazovej dávky, z finančných 
prostriedkov  obce Lehota v príslušnom kalendárnom roku. 
 
 

Čl. 2 
Vymedzenie pojmov 

 
1. Jednorazová sociálna dávka sa  poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v obci Lehota, 

odkázaným na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na preklenutie nepriaznivej životnej 
situácie a ktorí písomne požiadali obec o pomoc v čase náhlej núdze.  

 
2. Jednorazovú sociálnu dávku je možné poskytnúť podľa tohto VZN, ak  hmotná a sociálna núdza 

je spôsobená: 
a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb, ktorý 

spôsobil podstatný pokles príjmu,     
b) nečakanou vážnou životnou udalosťou v rodine, 
c) náhlym, obyvateľom nezavineným, nadmerným finančným zaťažením,  
d) v iných prípadoch zreteľa hodných (napr. požiar, záplava, výbuch plynu, krádež...) 
e) ocitnutím sa pod hranicou životného minima.  

 
 
      Čl. 3 
           Podmienky poskytovania jednorazovej sociálnej dávky 
 
1. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky sa považuje občan 

s trvalým pobytom v obci Lehota,  ktorý splnil niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2, ods. 2. 
 

2. Za príjem na účel poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky podľa tohto VZN sa považuje 
príjem, podľa § 4 zákona 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

 
3. Za príjem na účel poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky sa nepovažujú: 

a) peňažné príspevky na kompenzácie poskytované ťažko zdravotne postihnutému  
obyvateľovi podľa osobitného predpisu 1), 

b) štipendiá, 
c) dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa  

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 3), 
d) príspevok za bezvládnosť,. 
e) jednorazové štátne dávky poskytované podľa osobitných predpisov. 

 
4. Poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky, poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej     

núdzi podľa osobitného predpisu 2), sa navzájom nevylučuje.     
 

5. Dávku možno poskytnúť najviac do výšky štvornásobku životného minima. 
 

 



6. Na poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci nie je právny nárok.  
 
 

Čl. 4 
 
  Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
 
1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje  obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto          

VZN,  na základe ich písomnej žiadosti. 
 

2.  Obyvateľ žiada  o  poskytnutie  jednorazovej sociálnej dávky  na  predpísanom  tlačive –       
„Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky“ (ďalej len „žiadosť“). K  žiadosti                 
predkladá tieto doklady: 

 
a) potvrdenie o výške príjmu obyvateľa alebo výške príjmov osôb, ktoré sa v zmysle tohto 

VZN  posudzujú spoločne a to za obdobie 6 mesiacov pred podaním  žiadosti, 
b) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích 

povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu, 
b) v prípade nezamestnanosti obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb, i potvrdenie  

úradu práce o zaradení do evidencie a doklad o vyplácanej výške podpory 
v nezamestnanosti, 

c)  u zdravotne ťažko postihnutých preukaz ZŤP, ktorého fotokópia je prílohou k žiadosti, 
d) potvrdenie obecného úradu o splnení si všetkých záväzkov voči obci (nemá dlh na 

miestnych daniach, na poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady, za nájom, 
a pod.), resp. má spracovaný splátkový kalendár na splatenie záväzkov a tento dodržiava 
pravidelnými splátkami.  

 
3. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti a potrebné doklady, obec vyzve žiadateľa 

o doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ do 15-tich kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť 
o požadované údaje a doklady, nebude žiadosť o túto dávku akceptovaná ako opodstatnená.  
 

4.  Výška jednorazovej sociálnej dávky za kalendárny rok je: 
a) do 100 € pre jednotlivca 
b) do 200 € pre rodinu   

 
5. Jednorazová sociálna dávka sa vypláca v hotovosti  cez  pokladňu  obecného úradu  alebo        

bezhotovostným  prevodom na žiadateľom uvedené číslo bankového účtu. 

6.  V odôvodnených prípadoch je  možné dávku poskytnúť vecnou formou, napr. formou nákupu 
potravín, ošatenia, obuvi  a  podobne. 

 
      Čl. 5 

Konanie vo veci poskytovania jednorazovej sociálnej dávky 
 
1. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe 

písomnej žiadosti obyvateľa obce, vždy však podľa  individuálneho  posúdenia aktuálnej miery 
sociálnej situácie obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb. Rozhodnutie sa 
žiadateľovi oznámi písomne.  

 



2. V prípade ohrozenia základných životných potrieb a zdravia obyvateľa alebo z iného 
mimoriadne závažného dôvodu môže o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky rozhodnúť 
starosta obce max. do výšky 50 € (v spolupráci so sociálnou komisiou), s následným 
informovaním poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 
3. Písomnú žiadosť občana – žiadateľa o poskytnutie sociálnej výpomoci prešetrí, posúdi 

a odporučí priznanie alebo zamietnutie sociálna komisia a navrhne výšku poskytnutej sociálnej 
výpomoci,  o čom vyhotoví písomný záznam. V súlade s ich návrhom môže byť finančná 
výpomoc účelovo viazaná, t.j. občan môže sociálnu výpomoc použiť len na konkrétny účel. 

 
4. Na základe predloženej úplnej žiadosti môže sociálna komisia uskutočniť šetrenie v domácnosti 

žiadateľa alebo v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava z dôvodu preverenia  
skutočností.  

 
 

Čl. 6 
Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti 

  
1. Obyvateľ, ktorý žiada o  jednorazovú sociálnu dávku je povinný na výzvu preukázať v  

stanovenej lehote skutočnosti, rozhodujúce pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky. 
V prípade, že mu bola jednorazová sociálna dávka vyplatená neprávom z dôvodu, že obyvateľ 
neoznámil alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky, rozhodne starosta 
obce bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej 
časť. Ustanovenia o právnej zodpovednosti obyvateľa podľa osobitných predpisov tým nie sú 
dotknuté.  

       
 
                                                                      Čl. 7   
                                                       Záverečné ustanovenia 
 
1.  Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Lehota č. 3/2013: 

 - bol vyvesený na pripomienkovanie na úradnej tabuli obce: dňa : 25.11.2013 
 - bol zvesený z úradnej tabule obce: dňa : 11.12.2013 
 

2.  Všeobecne záväzné nariadenie Obce Lehota č. 3/2013:  
- bolo po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v Lehote vyvesené na úradnej tabuli   
obce dňa :  12.12.2013 
- bolo po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v Lehote zvesené z úradnej tabule 
obce dňa : 26.12.2013 

3. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej  tabuli    
obce Lehota.  

 
 
1) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov  
2)  Zákon č. 600/ 2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom   poistení v znení  neskorších predpisov. 

     3) Dotácie  na  Výnos Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zo 1.1.2008 č. 297775/2007-II/1 o       poskytovaní   dotácie na výkon 
osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na 
školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.  

 

 
 



Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 
 

A. Údaje o žiadateľovi 
 

Meno: Priezvisko:  Štátna príslušnosť: 

Deň, mesiac, rok narodenia: Rodné číslo: 

  Rodinný stav: Telefón: 

Trvalý pobyt: Číslo OP: 

  Prechodný pobyt: 
 Zamestnanie (názov pracoviska):   Od  -  do 
  
  
  
Samostatne zárobkovo činná osoba 
(názov a adresa pracoviska): 

 
 

  
  
  
  
Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce 
sociálnych vecí a rodiny  v : 

 
 

Poberateľ dôchodku:  

 Druh dôchodku:  
 Výška dôchodku:  
 Iné (vymenujte):  

  
Odôvodnenie žiadosti:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



B. Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/-ka, dieťa, rodič dieťaťa, iná 
fyzická osoba) 

 

Meno a priezvisko Dátum narodenia 
rodné číslo Trvalé bydlisko  Zamestnávateľ 

(škola) 
    Príbuzenský 

vzťah 
     

     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

C. Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb 
*aktuálne údaje v mesiaci podania žiadosti/príjem za posledných 6 mesiacov 
  
O príjmových pomeroch je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti. 

 
 
 
 
 
 
 

Príjem (výška €) Žiadateľ    Ďalšie spoločne        
posudzované  osoby 

Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti  
(príjem od zamestnávateľa) 

 
 

 
 
 

Čistý mesačný príjem zo  
Samostatne zárobkovej činnosti (daňové priznanie) 

 
 

 
 

Nemocenské dávky   
Podpora v nezamestnanosti   
Druh dôchodku   
Výška dôchodku   
Prídavky na deti   
Rodičovský príspevok   
Zaopatrovací príspevok   
Výživné   
Dávka v hmotnej núdzi/príspevky   
Príjmy z nájmu, prenájmu   
Iné (kompenzačné dávky...  

 
 
 



D. Majetkové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb 
 

          Vlastníctvo Žiadateľ    Ďalšie spoločne 
posudzované osoby 

- Nehnuteľnosti   

- Hnuteľné veci vyššej hodnoty  
(napr. auto – značka, rok výroby)

 
 

 
 

- Cenné papiere, umelecké diela  
a predmety 

  

-  Iné  (vymenujte)   
 

 
E. Bytové pomery žiadateľa 

*Hodiace sa podčiarknite 
 

 
 
  Vzťah k bytu, RD 

 
 

Vlastník 
Spoluvlastník*     
- RD 
- časti RD 
- bytu 
- časti bytu 

Nájomca * 
- RD 
- časti RD 
- bytu 
- časti bytu 

Podnájomník v * 
aký 
- RD 
- byte  
 
 

Iný *  
uviesť aký 
 
 
 

Počet  
spolubývajúcich 
osôb v dome 
alebo byte 

 

 

 
 
 

 
 
 

Počet izieb, ktoré 
používa žiadateľ  
a s ním spoločne 
posudzované osoby 

    

Výdavky na bývanie  
mesačne (nájomné, 
energie...) –  doložiť 
doklad o výške 
výdavkov 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
F. Vyhlásenie žiadateľa 

 
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych 
následkov uvedenia nepravdivých údajom. 
 
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o poskytnutí sociálnej 
výpomoci od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, daňového úradu, poisťovní, iných štátnych 
orgánov, iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú sprostredkovanie 
zamestnania. 
 
Ďalej súhlasím s vykonaním návštevy v mojej domácnosti za mojej prítomnosti a so zisťovaním 
a overovaním niektorých skutočností, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o poskytnutí sociálnej 
výpomoci u mojich najbližších príbuzných, príp. u susedov. 
 
Súhlasím so  spracovaním osobných údajov rozhodných pre spracovanie žiadosti o poskytnutie 
sociálnej výpomoci podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. 
   
 
 

.......................................................... 
   podpis žiadateľa 

 
 
 
 
V Lehote, dňa .............................. 
 
 

...................................................... 
 podpis žiadateľa 


