
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2007 

o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi 

z rozpočtu Obce Horné Vestenice 
 

Obecné zastupiteľstvo v Horných Vesteniciach v zmysle čl. 68 Ústavy SR vo veciach 

územnej samosprávy, na základe § 6 ods. 1 a § 3 ods. 4 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov ako aj podľa § 15 zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN), upravujúce podmienky a postup pri 

zabezpečovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi občanov Obce Horné Vestenice na 

území Obce Horné Vestenice 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN) upravuje podmienky a postup 

zabezpečovania sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi občanom obce Horné 

Vestenice na území obce Horné Vestenice za účelom zmiernenia nepriaznivej 

sociálnej situácie občanov formou poskytnutia jednorazového peňažného alebo 

vecného príspevku a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

2. V oblasti sociálnej pomoci je obec účastníkom právnych vzťahov v súlade so 

zákonom č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

3. Jednorazový peňažný/vecný príspevok alebo jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa 

môžu poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta. 

4. Jednorazový peňažný/vecný príspevok a jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa 

poskytuje z rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok. 

 

§ 2 

Podmienky poskytnutia jednorazového peňažného/vecného príspevku 

1. Jednorazový peňažný/vecný príspevok, (ďalej len príspevok) sa môže poskytnúť 

občanovi na základe písomnej žiadosti (viď príloha č. 1 alebo príloha č. 2 tohto VZN) 

jedenkrát za rok. 

2. Príspevok sa môže poskytnúť: 

a) občanovi s trvalým pobytom na území obce Horné Vestenice, ktorý je 

v hmotnej núdzi, to znamená, že príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa 

s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan 

a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu 

zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením (evidovaný ÚPSVR – zaradený 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie alebo poberateľ dávky v hmotnej 

núdzi), 

b) občanovi, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní dávky 

v hmotnej núdzi alebo na rozhodnutie o priznaní invalidného resp. starobného 

dôchodku a za posledné tri mesiace sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie, 

c) občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo 

z ústavného liečenia, ktorý sa v žiadosti o príspevok okrem prepúšťacej správy 

preukáže aj tým, že sa zaevidoval na ÚPSVaR a nemá žiadne príjmy 

a potrebuje prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné 

prostriedky na prežitie, 



d) občanovi, ktorý preukáže, že jeho príjem a príjem spoločne posudzovaných 

osôb za posledné tri mesiace je pod hranicou životného minima, 

e) občanovi, ktorý žije sám v domácnosti a je poberateľom starobného alebo 

invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu, a ten nepresahuje výšku 1,1 

násobku minimálnej mzdy stanovenej osobitným predpisom 

f) občanovi v osobitných prípadoch v súlade s § 2 ods. 1, ods. 2 písm. a) až e) 

tohto VZN a to: 

- pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ je už osamelý a nemá 

žiadnych príbuzných, 

- v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo 

inou podobnou udalosťou (požiar,povodeň a pod.) ak je poškodené, 

bývanie (byt, rodinný dom, zariadenie bytu resp. domu a pod.), ktoré 

žiadateľ užíva, 

- pri umiestnení do sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia, ak ide 

o osamelú osobu, 

- pri mimoriadne zvýšených nákladoch za bývanie, za energie a pod., 

- pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch. 

 

§ 3 

Doklady a potvrdenia k žiadosti o jednorazový peňažný/vecný príspevok 

1. Občan, ktorý požiada o príspevok musí k žiadosti v zmysle § 2 ods. 1, ods.2 tohto 

VZN priložiť: 

a) potvrdenie z príslušného ÚPSVaR o tom, že je v hmotnej núdzi a že je vedený 

v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR, 

b) potvrdenie o príjme za posledné tri mesiace, alebo potvrdenie o dávke 

v hmotnej núdzi a o príspevkoch, príspevok na bývanie k dávke v hmotnej 

núdzi, ochranný príspevok alebo rozhodnutie o výške starobného dôchodku 

alebo rozhodnutie o výške invalidného dôchodku, ako aj príjem osôb, ktoré 

žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti. Do výšky príjmu žiadateľa 

a spoločne posudzovaných osôb sa nezaratávajú: 

- rodinné prídavky (prídavok na 1 a viac detí), 

- kompenzačné príspevky podľa zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej 

pomoci v znení neskorších predpisov, 

- štipendiá, 

- ostatné príspevky (na stravu, na školské potreby pre deti v hmotnej 

núdzi), 

- výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť v súlade 

s rozhodnutím súdu a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením 

na príslušnej inštitúcii (polícia, súd a pod.), 

c) potvrdenie o tom, že požiadal príslušný ÚPSVaR o dávku v hmotnej núdzi, 

podal trestné oznámenie na príslušný orgán na neplatiteľa výživného, alebo že 

žiada o priznanie starobného alebo invalidného dôchodku, ak nemá preukázaný 

žiaden príjem, 

d) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, navštevujú školu, doklad o riadnej 

dochádzke do školy. 

2. Občan, ktorý požiada v príspevok, musí do písomnej žiadosti (viď príloha č. 1 a č.2 

tohto VZN) uviesť dôvod žiadosti o poskytnutie príspevku, účel jeho využitia 

a zároveň k žiadosti priložiť doklad o úhrade zvýšených výdavkov resp. 

mimoriadnych výdavkov ( napr. pokladničný blok, faktúru, ústrižok poštovej 

poukážku) alebo číslo účtu inštitúcie na úhradu nedoplatku, s priložením potvrdenia 



o nedoplatku, s priložením potvrdenia o nedoplatku, v čase náhlej núdze podľa § 2 

ods. 2 písm. f) tohto VZN je nutné priložiť doklad (potvrdenie) o spôsobenej škode. 

3. Súčasťou žiadosti (viď príloha č. 1 a príloha č. 2 tohto VZN) je aj čestné prehlásenie 

žiadateľa (viď príloha č. 1A tohto VZN) o pravdivosti údajov k danej žiadosti. 

4. Pri poskytnutí jednorazového/vecného príspevku je nevyhnutné dodržať podmienky 

uvedené v § 2 a v § 3 ods. 1, ods. 2 tohto VZN, pričom účel využitia (úhradu) vybaví 

pracovníčka OcÚ a žiadateľovi bude tak poskytnutá vecná pomoc (strava, ošatenie, 

zabezpečenie bývania formou úhrady za nájomné resp. za nocľah a pod.). 

 

§ 4 

Výška jednorazového peňažného/vecného príspevku 

1. Príspevok sa poskytuje najviac vo výške peňažnej sumy, ktorá predstavuje rozdiel 

medzi výškou životného minima žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, ak s ním 

žijú v spoločnej domácnosti a ich preukázanými príjmami. 

2. Ak sa občan, v prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 písm b), písm. d) tohto VZN, 

preukáže, že nemá za posledné tri mesiace žiaden príjem, alebo že má príjem pod 

hranicou životného minima, príspevok sa poskytne nasledovne: 

a) jednotlivcovi najviac do výšky 1 000,- Sk s doložením preukázaných 

zvýšených životných nákladov, 

b) rodine s jedným dieťaťom najviac do výšky 1 500,- Sk s doložením 

preukázaných zvýšených životných nákladov, 

c) rodine s dvoma a viac deťmi najviac do výšky 3 000,- Sk s doložením 

preukázaných zvýšených životných nákladov, 

3. V prípade uvedenom v § 2 ods. 2 písm. e) tohto VZN sa príspevok poskytne najviac 

vo výške peňažnej sumy, ktorá predstavuje rozdiel medzi výškou životného minima 

a preukázanými príjmami žiadateľa. 

4. V osobitných prípadoch: 

a) pri náhlom úmrtí blízkej osoby, pri umiestnení do sociálneho alebo 

zdravotníckeho zariadenia, pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch, 

alebo pri zvýšených nákladoch za bývanie, za energie a pod. možno poskytnúť 

príspevok vo vyššej výške ako je uvedené v § 4 ods. 1, ods. 2, ods. 3 tohto 

VZN, najviac však do výšky 5 000,- Sk. 

b) v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou 

podobnou udalosťou (požiar, povodeň a pod.) možno poskytnúť príspevok 

vtedy, ak sa sociálnym šetrením zistí, že jednotlivec alebo rodina prišli 

o majetok (byt alebo rodinný dom, zariadenie bytu resp. rodinného domu) 

alebo tento majetok (byt alebo rodinný dom, zariadenie bytu resp. rodinného 

domu) bol poškodený za predpokladu, že zistené škody neboli preplatené 

poisťovňou alebo vtedy, ak žiadateľ v žiadosti (viď príloha č. 2 tohto VZN) 

uvedie, že vyššie uvedený majetok nemá poistený: 

- jednotlivcovi možno poskytnúť príspevok do výšky 5 000,- Sk 

- rodine s jedným dieťaťom do výšky 10 000,- Sk 

- rodine s dvoma a viac deťmi do výšky 15 000,- Sk 

5. Príspevok pre žiadateľov uvedených v § 2 ods. 2 písm. c) je možné priznať maximálne 

do výšky 1 000,- Sk s preukázaním dokladov o vynaložených prostriedkoch na 

nevyhnutné životné potreby. 

 

 

 

 



§ 5 

Forma poskytnutia jednorazového peňažného/vecného príspevku 

1. Splnením vyššie uvedených podmienok môže byť žiadateľovi priznaný príspevok vo 

forme peňažného príspevku: 

a) v hotovosti s preukázaním dokladov o úhrade (účel využitia príspevku), alebo 

b) prevodom cez účet príslušnej inštitúcie s preukázaním ešte nevyplatenej 

úhrady (účel využitia príspevku), alebo 

2. Splnením vyššie uvedených podmienok môže byť žiadateľovi priznaný príspevok aj 

vo forme vecnej dávky, aby bol zabezpečený účel jej využitia podľa § 3  ods. 4 tohto 

VZN. 

 

§ 6 

Postup pri poskytovaní jednorazového peňažného/ vecného príspevku 

1. Žiadosť o poskytnutie príspevku (viď príloha č. 1, č. 2 tohto VZN), ktorá musí 

obsahovať: 

a) základné osobné dáta žiadateľa a údaje spoločne posudzovaných osôb, 

b) ekonomickú a sociálnu situáciu žiadateľa, 

c) dôvod žiadosti o poskytnutie príspevku s účelom jeho využitia, 

d) potvrdenia príslušných orgánov a inštitúcií, s doložením ostatných údajov resp. 

dokladov v zmysle § 3 ods.1, ods. 2, ods. 3 tohto VZN, 

2. V osobitných prípadoch: 

a) pri náhlom úmrtí blízkej osoby alebo pri umiestnení do sociálneho zariadenia 

alebo pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch, alebo pri vyúčtovaní 

zvýšených nákladov za bývanie, za energie a pod. sa musia dodržať 

ustanovenia § 3 a § 4  ods. 4 písm. a) tohto VZN, 

b) v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou 

podobnou udalosťou, predloží žiadateľ na obecný úrad žiadosť (viď príloha č.2 

tohto VZN) v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) tohto VZN, 

3. Žiadateľ svojím podpisom v žiadosti potvrdí aj súhlas s formou poskytnutia príspevku 

v súlade s § 5 tohto VZN. 

4. Obecný úrad je povinný pri vecnom príspevku preddavkovo zakúpiť resp. uhradiť účel 

využitia príspevku a riadne zúčtovať podľa vopred schválenej výšky príspevku. 

 

§ 7 

Posúdenie žiadosti o jednorazový peňažný/vecný príspevok 

a príprava návrhu na jeho výšku 

1. Každú žiadosť o príspevok po skompletizovaní individuálne posúdi obecný úrad, ak je 

v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN. 

2. Ku kompletnej žiadosti (viď príloha č.1 tohto VZN) o príspevok v súlade 

s podmienkami VZN posúdi obecný úrad pred schválením návrhu výšky príspevku, 

písomne spracuje záznam z prešetrenia a prerokovania žiadosti s doporučením výšky 

príspevku (viď príloha č. 3 tohto VZN) alebo aj s nedoporučením príspevku, ak 

žiadateľ nesplní podmienky tohto VZN. 

3. V osobitných prípadoch, podľa § 2 ods. 2 písm. f), § 4 ods. 4 písm. b) tohto VZN, 

obecný úrad vypracuje k žiadosti (viď príloha č. 1, č.2 tohto VZN) písomný záznam 

o sociálnej situácii žiadateľa (viď príloha č. 3 tohto VZN), ktorý sa dostal do 

mimoriadne zložitej situácie. Pri posudzovaní žiadosti o príspevok v čase náhlej núdze 

(§ 2 ods. 2 písm. f) tohto VZN), bude jej súčasťou aj údaj o spôsobenej škode 

v zmysle § 6 ods. 2 písm. b), ods. 3 resp. ods.4 tohto VZN. Obecný úrad predloží celú 

dokumentáciu žiadateľa na prerokovanie a posúdenie s návrhom výšky príspevku 



Komisii sociálnej a finančnej pri OZ v Horných Vesteniciach, ktorá doporučí 

(prípadne prehodnotí) návrh výšky príspevku žiadateľovi na schválenie starostovi 

obce. 

4. Každú žiadosť o príspevok po splnení podmienok stanovených týmto VZN, 

s priložením záznamu (viď príloha č. 3 tohto VZN) a účtovných dokladov (potvrdenia 

o úhrade, poštové poukážky, peňažné bloky a pod.) s pripraveným návrhom výšky 

príspevku predloží obecný úrad starostovi obce na jeho schválenie (v osobitných 

prípadoch podľa § 4 ods. 4 písm. a), písm. b) tohto VZN) je postup posudzovania 

žiadosti v súlade s § 7 ods. 3 tohto VZN). 

5. Ak žiadateľ nesplní podmienky v zmysle tohto VZN, tak obecný úrad predloží 

starostovi obce aj záporné stanovisko, ku ktorému priloží žiadosť (viď príloha č. 1 

alebo príloha č. 2 tohto VZN), záznam (viď príloha č. 3 tohto VZN) a ostatné doklady 

s odôvodnením nepriznania príspevku. 

 

§ 8 

Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) jednorazového peňažného/vecného príspevku 

1. O priznaní alebo nepriznaní príspevku žiadateľovi rozhoduje starosta obce formou 

súhlasu (nesúhlasu) s poskytnutím príspevku (viď príloha č. 4 tohto VZN). 

2. Súhlas (nesúhlas) starostu podľa predchádzajúceho odseku má písomnú formu 

a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok (viď príloha č. 4 tohto VZN). 

3. V osobitných prípadoch je postup v súlade s § 7 ods. 3 tohto VZN, čo znamená, že 

starostovi obce doporučí (nedoporučí) príspevok s určením jeho výšky na schválenie 

Komisia sociálna a finančná pri OZ v Horných Vesteniciach. 

 

§ 9 

Vyplácanie jednorazového peňažného/vecného príspevku 

1. Schválený príspevok vo forme písomného súhlasu (viď príloha č. 4 tohto VZN) zašle 

žiadateľovi obecný úrad do troch dní, 

2. Príspevok podľa predchádzajúceho odseku sa môže vyplatiť: 

a) v hotovosti cez pokladňu OcÚ, 

b) bankovým prevodom priamo na číslo účtu príslušnej inštitúcie v súlade s § 6 

ods. 2 ods. 3 tohto VZN do piatich dní, 

c) pri vecnom príspevku v zmysle § 6 ods. 5 tohto VZN. 

 

§ 10 

Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

1. V zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej 

núdzi, ktorú možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa 

s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky 

(ÚPSVaR) najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na: 

a) nevyhnutné ošatenie, 

b) základné vybavenie domácnosti, (posteľ, stôl, stolička, sporák, chladnička, 

práčka), 

c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 

d) mimoriadne liečebné náklady (napr. náklady za lieky, za liečebnú starostlivosť, 

za ústavnú starostlivosť a za iné zdravotnícke potreby resp. pomôcky). 

2. O dávku môže požiadať: občan s trvalým pobytom na území obce na základe písomnej 

žiadosti (viď príloha č. 5 tohto VZN) jedenkrát za rok v zmysle § 10 ods. 1 tohto 

VZN. 



§ 11 

Doklady a potvrdenia k žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

1. Občan (žiadateľ), ktorý požiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (ďalej len 

dávka), k žiadosti (viď príloha č. 5 tohto VZN) musí predložiť: 

a) potvrdenie z príslušného ÚPSVaR o tom, že je v hmotnej núdzi a v akej výške 

poberá dávku v hmotnej núdzi a ostatné príspevky k dávke v hmotnej núdzi, 

b) v žiadosti (viď príloha č. 5 tohto VZN) o dávku musí občan uviesť dôvod 

žiadosti o dávku a účel jej využitia v súlade s § 10 ods. 1 písm. a) až d) tohto 

VZN, 

c) doklad o zaplatení, resp. faktúru za úhradu mimoriadnych výdavkov podľa § 

10 ods. 1 písm. a) až d) tohto VZN, resp. číslo účtu k bankovému prevodu na 

úhradu mimoriadnych výdavkov, 

d) doklad o riadnej dochádzke do školy, ak sú v zaopatrení žiadateľa deti, ktoré 

navštevujú školu, 

e) do príjmu sa nezaratávajú: 

- prídavky na 1 a viac detí, 

- štipendiá, 

- príspevky na stravu, na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi, 

- kompenzačné príspevky v súlade so zákonom č. 195/1998 Z.z. 

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, 

- výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť voči 

žiadateľovi, ktorý túto skutočnosť dokladuje oznámením na 

príslušnej inštitúcii (polícia, súd a pod.) 

 

§ 12 

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

1. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 

spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky možno poskytnúť 

jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov 

a to: 

a) jednotlivcovi najviac do výšky 2 000,- Sk, 

b) dvojici, žijúcej v spoločnej domácnosti, ktoré sa spoločne posudzujú, resp. 

manželom naviac do výšky 3 000,- Sk, 

c) rodine s jedným dieťaťom najviac do výšky 3 500,- Sk, 

d) rodine  s dvoma až troma deťmi najviac do výšky 4 500,- Sk 

e) rodine s viac ako troma deťmi do výšky 6 000,- Sk. 

2. V prípadoch, ak občan (žiadateľ) preukáže vyššiu sumu preukázaných mimoriadnych 

výdavkov a spĺňa podmienky v zmysle § 10 ods. 1 ods. 2 tohto VZN, môže byť dávka 

aj vyššia, avšak najviac do výšky 10 000,- Sk. 

3. Návrh na poskytnutie tejto dávky podľa § 12 ods. 2 tohto VZN sa postupuje na 

posúdenie Komisii sociálnej a finančnej pri OZ v Horných Vesteniciach, ktorá 

doporučí výšku dávky na schválenie starostovi obce. 

 

 

§ 13 

Forma poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

1. Po splnení podmienok vo vzťahu k § 10, § 11, § 12 tohto VZN môže byť žiadateľovi 

priznaná dávka vo forme peňažnej alebo vecnej, a to: 

a) v hotovosti podľa preukázaných mimoriadnych výdavkov, 

b) prevodom cez účet podľa preukázaných mimoriadnych výdavkov, 



c) vecnou dávkou podľa preukázaných mimoriadnych výdavkov, aby bol 

zabezpečený účel jej využitia v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) až d) tohto VZN 

2. Žiadateľ svojím podpisom v žiadosti potvrdí aj súhlas s formou poskytnutia dávky. 

 

 

§ 14 

Postup pri poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

1. Žiadosť (viď príloha č.5 tohto VZN) o poskytnutie dávky, ktorá musí obsahovať: 

a) základné osobné dáta žiadateľa a údaje spoločne posudzovaných osôb, 

b) potvrdenie s príslušného ÚPSVaR, že žiadateľ je v hmotnej núdzi, 

c) potvrdenie príslušného ÚPSVar o zaradení v evidencii uchádzačov 

o zamestnanie, 

d) dôvod žiadosti o dávku a účel jej využitia, 

e) čestné prehlásenie žiadateľa (súčasť žiadosti – viď príloha č.5 tohto VZN), že 

uviedol všetky údaje pravdivo, predloží žiadateľ na obecný úrad. 

2. Pri podaní žiadosti žiadateľ svojím podpisom potvrdí súhlas s poskytnutím dávky: 

a) v peňažnej forme podľa posúdenia skutočne preukázaných mimoriadnych 

výdavkov v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) až d) tohto VZN, 

b) prevodom na účet na úhradu skutočne preukázaných mimoriadnych výdavkov 

v zmysle § 10 ods. 1 písm. a) až d) tohto VZN, 

c) vo vecnej forme v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) tohto VZN. 

 

§ 15 

Posúdenie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a príprava návrhu na jej 

výšku 

1. Každú žiadosť o dávku po skompletizovaní individuálne posúdi obecný úrad. 

2. Ak je podaná žiadosť o dávku (viď príloha č. 5 tohto VZN) v súlade s kritériami 

stanovenými týmto VZN vo vzťahu k dávke, tak obecný úrad postupuje takto: 

3. k žiadosti o dávku (viď príloha č. 5 tohto VZN) vypracuje písomný záznam 

z prerokovania žiadosti (viď príloha č. 6 tohto VZN), v ktorom doporučí aj výšku 

dávky na základe preukázaných mimoriadnych výdavkov v zmysle § 10 ods. 1 písm. 

a) až d) tohto VZN. Návrh výšky dávky podpíše v zázname (schvaľuje) starosta obce. 

4. V prípadoch, ako je uvedené v § 12 ods.. 2 kompletný spis (žiadosť, záznam 

s návrhom výšky dávky, doklady o preukázaných mimoriadnych výdavkoch) predloží 

obecný úrad na prerokovanie a posúdenie Komisii sociálnej a finančnej pri OZ 

v Horných Vesteniciach. 

5. Následne kompletný spis a rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi predloží obecný úrad na schválenie starostovi obce. 

6. Ak žiadateľ o dávku nesplní podmienky v zmysle tohto VZN, tak obecný úrad 

predloží starostovi obce, podľa predchádzajúceho postupu v zmysle § 13, §14 a § 15 

ods. 1 až 5 tohto VZN, aj rozhodnutie so záporným stanoviskom s odôvodnením 

o nepriznaní dávky. 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 16 

Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

1. O priznaní alebo nepriznaní dávky žiadateľovi rozhoduje starosta obce formou 

rozhodnutia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov (viď príloha č. 7 tohto VZN). 

2. Rozhodnutie starostu obce podľa predchádzajúceho odseku má písomnú formu 

a možno proti nemu podať opravný prostriedok (viď príloha č. 7 tohto VZN) v súlade 

s § 27 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

 

§ 17 

Vyplácanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

1. Písomné rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) dávky zašle žiadateľovi obecný úrad do 

troch dní po jeho podpise starostom obce. 

2. Dávka podľa predchádzajúcej vety sa môže vyplatiť žiadateľovi: 

a) v hotovosti cez pokladňu OcÚ 

b) bankovým prevodom priamo na číslo účtu príslušnej organizácie v súlade s § 

13 tohto VZN do piatich dní. 

3. Pri vecnej dávke sa postupuje v súlade s § 13 ods. 1 písm. c) tohto VZN. 

 

§ 18 

Spoločné ustanovenia 

1. Toto VZN je záväzné pre občanov s trvalým pobytom na území obce Horné 

Vestenice, ktorí sú v hmotnej núdzi a ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. 

2. Občanovi  (žiadateľovi) môže byť počas roka schválený buď jednorazový 

peňažný/vecný príspevok alebo dávka v hmotnej núdzi, s výnimkou podľa § 3 ods. 4, 

§ 6 ods. 2, § 7 ods. 3 tohto VZN, a to v osobitných prípadoch: 

a) ak občanovi v zmysle tohto VZN bola vyplatená počas roka dávka v hmotnej 

núdzi podľa § 10 tohto VZN a dostal sa v tom istom roku do mimoriadnej 

sociálnej situácie v súlade s § 2 ods. 2 písm. f), podľa § 4 ods. 4, podľa § 7 ods. 

3 tohto VZN môže byť občanovi poskytnutí v tom istom roku aj jednorazový 

peňažný/vecný príspevok. 

b) v týchto prípadoch je postup rovnaký ako je uvedené v § 7 ods. 3 t.j. – po 

prehodnotení a preskúmaní sociálnej situácie občana (žiadateľa) doporučí 

(nedoporučí) príspevok a jeho výšku na schválenie starostovi obce Komisia 

sociálna a finančná pri OZ v Horných Vesteniciach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 19 

Záverečné ustanovenia 

1. Obecné zastupiteľstvo obce Horné Vestenice sa na tomto všeobecne záväznom 

nariadení o dani z nehnuteľnosti na rok 2008 uznieslo dňa  12. decembra 2007 uzn.č. 

16/2007/II.b. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2008. 

 

 

 Ing. Pavol Foltán 

 starosta obce 

 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa 12. decembra 2007  

 

 

 

Dňa 13. 12. 2007 vyvesené k verejnému nahliadnutiu na úradnej tabuli.. 

Dňa 30. 12. 2007 zvesené z úradnej tabule. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

O b e c  H o r n é  V e s t e n i c e  
Obecný úrad Horné Vestenice, 972 22 pošta Nitrica 

 

Ž I A D O S Ť  
 

o jednorazový peňažný/vecný príspevok z rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok 

schváleného OZ podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s VZN č. 9/2007 o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej 

núdzi z rozpočtu obce Horné Vestenice zo dňa 12. decembra 2007 

 

A) Údaje žiadateľa/ky: 

meno a priezvisko: ............................................................... dátum narodenia ........................... 

trvalé bydlisko: ..................................................................... stav: .............................................. 

prechodné bydlisko: .............................................................. číslo tel.: ...................................... 

 

B) Rodinní príslušníci (žijúci so žiadateľom/kou v spoločnej domácnosti  - fyzické osoby, 

ktoré sa spoločne posudzujú: 

 

meno a priezvisko           dátum narodenia         trvalý pobyt        zamestnaný/á        príjem 

                                                                                                     žiak/študent –kde 

Manžel/ka, druh/družka 

otec, matka: 

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

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

Deti (nezaopatrené) 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

Ostatné posudzované osoby: 

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

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

 

C) Dôvod žiadosti o poskytnutie jednorazového peňažného/vecného príspevku a účel 

jeho využitia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



Príloha č. 1 

D) Potvrdenie o príjme žiadateľa/ky (dávky v hmotnej núdzi, príspevky k dávke 

v hmotnej núdzi, dôchodok – priložiť k žiadosti rozhodnutie alebo výšku mzdy-príjem za 

posledné 3 mesiace): 

1. príjem za posledné tri mesiace vo výške: ..................................................Sk 

2. výživné na dieťa/náhradné výživné na dieťa vo výške: ........................... Sk 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (zamestnávateľ, prísl. úrad) 

3. ak neplatí povinný/á výživné na dieťa – potvrdenie o tom, že žiadateľ/ka podal/a na 

povinného/ú trestné oznámenie za neplatenie výživného – dátum podania: ................... 

 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (príslušná inštitúcia) 

 

E) Potvrdenie príslušného ÚPSVaR o zaradení žiadateľa/ky do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie od: ............................... príspevok v nezamestnanosti vo výške ..................... Sk 

za posledné 3 mesiace 

príspevok nepoberá z dôvodu: ..................................................................................................... 

vyradený/á z evidencie uchádzačov o zamestnanie od: ............................................................... 

znovu zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie od: .................................................. 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (ÚPSVaR) 

 

F) Potvrdenie o platení dane z nehnuteľnosti, ako je vlastník nehnuteľnosti (vypíše správca 

miestnych daní): 

žiadateľ/ka si plní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

platba za kalendárny rok vo výške: .......................... Sk 

žiadateľ/ka si neplní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

má nedoplatky vo výške: .......................................... Sk 

za obdobie: ................................................................ 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (správca miestnych daní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

G) Potvrdenie o platení poplatku za komunálne odpady (vypíše správca miestnych 

poplatkov) 

žiadateľ/ka si plní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

platba za komunálny odpad uhradená za kalendárny rok vo výške: ........................... Sk 

platba za komunálny odpad uhradená za polrok vo výške: ......................................... Sk 

žiadateľ/ka si neplní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

má nedoplatky vo výške: ............................................................................................. Sk 

za obdobie: ................................................................................................................... Sk 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (správca miestneho poplatku) 

 

 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa ............................... 

 

podpis žiadateľa/ky: ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

O b e c  H o r n é  V e s t e n i c e  
Obecný úrad Horné Vestenice, 972 22 pošta Nitrica 

 

Ž I A D O S Ť  
 

o jednorazový peňažný/vecný príspevok z rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok 

schváleného OZ podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s VZN č. ...../2007 o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej 

núdzi z rozpočtu obce Horné Vestenice zo dňa .................. 

 

A) Údaje žiadateľa/ky: 

meno a priezvisko: ............................................................... dátum narodenia ........................... 

trvalé bydlisko: ..................................................................... stav: .............................................. 

prechodné bydlisko: .............................................................. číslo tel.: ...................................... 

 

B) Rodinní príslušníci (žijúci so žiadateľom/kou v spoločnej domácnosti  - fyzické osoby, 

ktoré sa spoločne posudzujú: 

 

meno a priezvisko           dátum narodenia         trvalý pobyt        zamestnaný/á        príjem 

                                                                                                     žiak/študent –kde 

Manžel/ka, druh/družka 

otec, matka: 

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

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

Deti (nezaopatrené) 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

Ostatné posudzované osoby: 

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

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

 

C) Dôvod žiadosti o poskytnutie jednorazového peňažného/vecného príspevku a účel 

jeho využitia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 



Príloha č. 2 

 

D) Majetok (byt, rodinný dom alebo zariadenie bytu resp. domu, ktorý užívam je poistený/ 

nie je poistený: ............................................................................................................................. 

 

E) Posúdenie žiadosti o poskytnutie jednorazového peňažného/ vecného príspevku – 

údaje o spôsobenej škode, ktorá vznikla v dôsledku živelnej pohromy alebo v dôsledku 

požiaru (vyplní obecný úrad po obhliadke objektu, kde bola spôsobená škoda): 

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

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

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

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

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

 

F) Vyjadrenie a doporučenie Komisie sociálnej a finančnej pri OZ v Horných 

Vesteniciach: 

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

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

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

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

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

 

G) Návrh výšky príspevku podľa VZN č.   /2007 o poskytnutí sociálnej pomoci a pomoci 
v hmotnej núdzi obcou Horné Vestenice (doplní, podľa doporučenia Komisie sociálnej 

a finančnej pri OZ v Horných Vesteniciach, obecný úrad):  

 

........................................................... ,- Sk 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa ............................................ 

 

Podpis žiadateľa/ky ........................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

 

H) Potvrdenie o príjme žiadateľa/ky (dávky v hmotnej núdzi, príspevky k dávke 

v hmotnej núdzi, dôchodok – priložiť k žiadosti rozhodnutie alebo výšku mzdy-príjem za 

posledné 3 mesiace): 

4. príjem za posledné tri mesiace vo výške: ..................................................Sk 

5. výživné na dieťa/náhradné výživné na dieťa vo výške: ........................... Sk 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (zamestnávateľ, prísl. úrad) 

6. ak neplatí povinný/á výživné na dieťa – potvrdenie o tom, že žiadateľ/ka podal/a na 

povinného/ú trestné oznámenie za neplatenie výživného – dátum podania: ................... 

 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (príslušná inštitúcia) 

 

I) Potvrdenie príslušného ÚPSVaR o zaradení žiadateľa/ky do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie od: ............................... príspevok v nezamestnanosti vo výške ..................... Sk 

za posledné 3 mesiace 

príspevok nepoberá z dôvodu: ..................................................................................................... 

vyradený/á z evidencie uchádzačov o zamestnanie od: ............................................................... 

znovu zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie od: .................................................. 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (ÚPSVaR) 

 

J) Potvrdenie o platení dane z nehnuteľnosti, ako je vlastník nehnuteľnosti (vypíše správca 

miestnych daní): 

žiadateľ/ka si plní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

platba za kalendárny rok vo výške: .......................... Sk 

žiadateľ/ka si neplní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

má nedoplatky vo výške: .......................................... Sk 

za obdobie: ................................................................ 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (správca miestnych daní) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 

K) Potvrdenie o platení poplatku za komunálne odpady (vypíše správca miestnych 

poplatkov) 

žiadateľ/ka si plní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

platba za komunálny odpad uhradená za kalendárny rok vo výške: ........................... Sk 

platba za komunálny odpad uhradená za polrok vo výške: ......................................... Sk 

žiadateľ/ka si neplní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

má nedoplatky vo výške: ............................................................................................. Sk 

za obdobie: ................................................................................................................... Sk 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (správca miestneho poplatku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

Obec Horné Vestenice 
Obecný úrad Horné Vestenice, 972 22 pošta Nitrica 

 

Záznam z prešetrenia a prerokovania žiadosti 

o jednorázový peňažný/vecný príspevok 
 

Prítomní: za obec: 

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

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

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

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

 

žiadateľ o príspevok: 

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

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

 

Záznam o sociálnej situácii žiadateľa: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Obec Horné Vestenice: 

DOPORUČUJE poskytnúť jednorázový peňažný/vecný príspevok z dôvodu: 

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

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

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

 

NEDOPORUČUJE poskytnúť jednorázový peňažný/vecný príspevok z dôvodu: 

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

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

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

 

 

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

 podpis  

 (obecný úrad) 

 

V Horných Vesteniciach dňa ........................... 



Príloha č. 5 

O b e c  H o r n é  V e s t e n i c e  
Obecný úrad Horné Vestenice, 972 22 pošta Nitrica 

 

Ž I A D O S Ť  
 

o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok 

schváleného OZ podľa § 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov a v súlade s VZN č. ...../2007 o poskytovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej 

núdzi z rozpočtu obce Horné Vestenice zo dňa .................. 

 

A) Údaje žiadateľa/ky: 

meno a priezvisko: ............................................................... dátum narodenia ........................... 

trvalé bydlisko: ..................................................................... stav: .............................................. 

prechodné bydlisko: .............................................................. číslo tel.: ...................................... 

 

B) Rodinní príslušníci (žijúci so žiadateľom/kou v spoločnej domácnosti  - fyzické osoby, 

ktoré sa spoločne posudzujú: 

 

meno a priezvisko           dátum narodenia         trvalý pobyt        zamestnaný/á        príjem 

                                                                                                     žiak/študent –kde 

Manžel/ka, druh/družka 

otec, matka: 

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

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

Deti (nezaopatrené) 

1. ................................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................................... 

Ostatné posudzované osoby: 

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

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

 

C) Dôvod žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a účel jej využitia: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 



Príloha č. 5 

D) Potvrdenie o tom, že žiadateľ/ka je v hmotnej núdzi (právoplatné rozhodnutie 

z ÚPSVaR o dávke v hmotnej núdzi a o príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, dôchodok 

starobný alebo invalidný – priložiť k žiadosti rozhodnutie): 

 

1. dávka v hmotnej núdzi za posledné 3 mesiace vo výške: ........................Sk 

2. príspevky k dávke v hmotnej núdzi za posledné 3 mesiace vo výške .................... Sk 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (príslušný úrad) 

 

 

 

E) Potvrdenie príslušného ÚPSVaR o zaradení žiadateľa/ky do evidencie uchádzačov 
o zamestnanie od: ............................... príspevok v nezamestnanosti vo výške ..................... Sk 

za posledné 3 mesiace 

príspevok nepoberá z dôvodu: ..................................................................................................... 

vyradený/á z evidencie uchádzačov o zamestnanie od: ............................................................... 

znovu zaradený/á do evidencie uchádzačov o zamestnanie od: .................................................. 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (ÚPSVaR) 

 

 

 

Čestne prehlasujem, že som všetky údaje v žiadosti uviedol/la pravdivo.  

Zároveň prehlasujem, že nie som vlastníkom nehnuteľnosti okrem vlastného bývania 

a žiadnych peňažných úspor. Som si vedomý/á následkov v prípade uvedenia nepravdivých 

údajov alebo zatajenia skutočností, ktoré by mali vplyv na rozhodnutie o priznaní dávky 

v hmotnej núdzi ako aj to, že neprávom prijatú dávku som povinný/á vrátiť. 

 

 

 

V Horných Vesteniciach dňa ............................... 

 

podpis žiadateľa/ky: ............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 5 

F) Potvrdenie o platení dane z nehnuteľnosti, ako je vlastník nehnuteľnosti (vypíše správca 

miestnych daní): 

žiadateľ/ka si plní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

platba za kalendárny rok vo výške: .......................... Sk 

žiadateľ/ka si neplní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

má nedoplatky vo výške: .......................................... Sk 

za obdobie: ................................................................ 

 

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

 dátum, podpis, pečiatka 

 (správca miestnych daní) 

 

G) Potvrdenie o platení poplatku za komunálne odpady (vypíše správca miestnych 

poplatkov) 

žiadateľ/ka si plní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

platba za komunálny odpad uhradená za kalendárny rok vo výške: ........................... Sk 

platba za komunálny odpad uhradená za polrok vo výške: ......................................... Sk 

žiadateľ/ka si neplní povinnosti voči správcovi miestnych daní a poplatkov: 

má nedoplatky vo výške: ............................................................................................. Sk 

za obdobie: ................................................................................................................... Sk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


