
                                    Mestské zastupiteľstvo Mesta Senec 
 

 
                               VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
                                                      č. 2/2009 
 
                   o poskytovaní jednorazovej sociálnej výpomoci Mestom Senec 
 
 

         Mesto Senec na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky 
a podľa § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej sociálnej 
výpomoci Mestom Senec. 

 
 
                                                                   PRVÁ ČASŤ 
                                                     Úvodné ustanovenia  
 
                                                                         Čl. 1 
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  (ďalej len „VZN“)je stanovenie postupu 

a základných kritérií pri poskytovaní jednorazovej sociálnej výpomoci. 
 

2. Jednorazová sociálna výpomoc sa poskytuje formou peňažnej  pomoci sociálne odkázaným 
občanom s trvalým pobytom v meste Senec.  

 
 

3. Sociálne odkázaný občan pre účely tohto VZN je občan, alebo občania, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon),  ktorých príjmy 
nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom, resp. dôchodcovia, ktorých 
príjmy nepresahujú hranicu životného minima stanoveného zákonom vynásobenú 
koeficientom 1,3. 

 
4. Za občanov, ktorí sa ocitli v hmotnej 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 
vynásobenú koeficientom 1,3 a stala sa mimoriadna udalosť ako živelná pohroma, havária 
a iná podobná udalosť. 

 
5. Jednorazová sociálna výpomoc sa poskytuje spravidla jedenkrát do roka. V odôvodnených 

prípadoch sa môže poskytnúť viackrát, avšak súčet takto poskytnutých finančných 
prostriedkov jednému občanovi nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený týmto 
VZN. 

 
6.    Jednorazovú sociálnu výpomoc občanom, ktorí sa ocitli v náhlej  núdzi môže v                   
      odôvodnených prípadoch schváliť  primátor mesta aj v prípade, že  ich príjem    
      presiahne vypočítané životné minimum o 10 eur. 
 
 



 
                                                  DRUHÁ ČASŤ 
                 
                                 Postup pri schvaľovaní a poskytovaní 
 
                                                           Čl. 2 
 
                                                       Žiadosti 
 
1.   Žiadosť o poskytnutie jednorazovej výpomoci, ktorá má obsahovať základné osobné údaje     
      žiadateľa, jeho ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti predloží žiadateľ na mestský    
      úrad (ďalej iba MsÚ). Vzor príloha. 
 
2.   Žiadateľ si dá potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. zdokladuje osobitnými      
      dokladmi : 

        a) výšku príjmu žiadateľa, alebo výšku príjmov osôb, ktorých výška príjmov sa v zmysle         
            čl.1 ods. 3 tohto VZN posudzujú spoločne , za obdobie 6 mesiacov pred podaním    
            žiadosti, 

      b) v prípade, že je žiadateľ , alebo osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú   
          nezamestnaní, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie, poberanie podpory    
          v nezamestnanosti,   

        c) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke  
          do školy. 
                                                             Čl. 3 
                                  Účel jednorazovej sociálnej výpomoci 
 
 
Účelom jednorazovej sociálnej výpomoci je poskytnutie finančnej alebo vecnej  pomoci 
občanom mesta, ktorí sa ocitli v náhlej  núdzi, na  

a)    a)  ošatenie 
 b)  zakúpenie školských potrieb 
 c)  mimoriadne liečebné náklady 
 d)  záujmovú činnosť dieťaťa 
 e)  vybavenie dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz, 
 f) prekonanie mimoriadne nepriaznivej životnej situácie, ak je ohrozené zdravie, život alebo 
     základné životné potreby občana. 
 

 
 
                                                            Čl. 4 
 
               Posúdenie a príprava návrhu na poskytnutie jednorazovej výpomoci 
 
1. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi pracovník sociálneho oddelenia  a  
    ak je v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN, pripraví primátorovi mesta návrh na          
    poskytnutie jednorazovej výpomoci . 
 
2. Ak žiadateľ nie je v súlade s kritériami čl. 1 bod 3, 4 tohto VZN  sociálne odkázaný, mesto    
    oznámi žiadateľovi , že nespĺňa kritériá pre poskytnutie jednorazovej výpomoci.  
 



 
 
3. Návrhy spracované sociálnym oddelením MsÚ schvaľuje primátor mesta. 
 
       
                                                           Čl. 5 
 
                         Vyplácanie jednorazovej sociálnej výpomoci 
 
1. Schválenie jednorazovej  výpomoci oznámi MsÚ žiadateľovi zaslaním stanoviska     o  
    o schválení výpomoci. 
 
2. Jednorazové výpomoci formou peňažnej pomoci sú vyplácané cez pokladňu MsÚ, vo     
    výnimočných  prípadoch ich referent pokladne zašle žiadateľovi poštou.  Žiadateľ 
    preukáže MsÚ  oprávnenosť použitia finančných prostriedkov dokladom vyhotoveným  
    ERP. 
                       
 
                                                             Čl. 6 
 
              Výška a kritériá poskytovania jednorazovej sociálnej výpomoci 
 
1. Jednorazová soc. výpomoc je poskytovaná sociálne odkázaným občanom a občanom, ktorí  
    sa ocitli v náhlej núdzi v týchto oblastiach : 
    a) rodiny s nezaopatrenými deťmi, 
    b) dôchodcovia, ktorých príjem nepresahuje hranicu životného minima stanoveného  
        zákonom, vynásobenú koeficientom 1,3 
    c) občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť. 
    d) účelovo určená jednorazová výpomoc  
           
2. Úplným a neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi sa poskytuje výpomoc v čiastke : 
     a) rodine s jedným dieťaťom ................... do   50 eur, 
     b) rodine s 2 a viac deťmi ........................ do 100 eur 
     c) rodine nad 2 deti za každé ďalšie dieťa  do 35 eur. 
3.  Dôchodcom, uvedeným v ods.1 písm. b) sa poskytuje výpomoc v čiastke : 
     a) jednotlivec .............................................do   50 eur, 
     b) manželská dvojica .................................do   80 eur. 
 
4.  Občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, medzi ktorých sa zaraďujú : 
     a) dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek sa blíži k dôchodkovému veku a sú  
        poberateľmi dávky podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi  a o 
        zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  
     b) občania so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať a sú  
        poberateľmi dávky podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci  v hmotnej núdzi a o  
        zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov,    
     c) občania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu, bezdomovci a pod.), ktorí  
        potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky  
        na prežitie. 
  
 



 
5. Občanom uvedeným v ods. 1 písm. c) sa poskytuje výpomoc v čiastke : 
     a)  jednotlivec ...............................................do 50 eur, 
     b)  manželská dvojica....................................do 80 eur. 
 
  6. Jednorazová výpomoc sa môže poskytnúť    
      a) pri úmrtí člena rodiny, z dôvodu, že sú pozostalí príbuzní poberateľmi dávky v hmotnej      
.       núdzi...........................................................do 166 eur, 
      b)  pri živelnej  pohrome...............................do  665 eur 
      c) ak je v rodine žiadateľa mimoriadne talentované dieťa a reprezentuje mesto na     
          súťažiach a festivaloch............................. do    70 eur. 
  

    7. Účelovo určená jednorazová výpomoc sa poskytuje pri úmrtí občana, ktorému nemá kto  
         z príbuzných zabezpečiť pohreb. Mesto uhradí najnutnejšie výdavky spojené s pohrebom 
        na základe skutočne vynaložených nákladov. Úhradu poskytnutej sumy si mesto v plnej 
        výške uplatní pri dedičskom konaní zosnulého občana. Ak občan nemal žiadny majetok  
        (napr. bezdomovci) ,  výdavky spojené s pohrebom znáša mesto. 
 
 
                                                    TRETIA  ČASŤ 
        
                                                      Čl. 7 
                                                 Spoločné ustanovenia 
                                       
1. Jednorazová sociálna výpomoc nie je nárokovateľná. 
2. Nepridelenie jednorazovej sociálnej výpomoci mesto oznámi žiadateľovi. 

 
                                                   
                                                              Čl. 8 
                                            Záverečné ustanovenia                      
 
Zrušuje sa § 13  VZN č. 1/2007 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb 
o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby 
poskytované Mestom Senec  
 
 
                                                             Čl. 9 
Toto všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  3. 4. 2009.  
Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Senec dňa  2. 4. 2009. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                              Ing. Karol  KVÁL 
                                                                                                 primátor mesta 


