- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 16.09.2015 uznesením č. 263, účinnosť:
02.10.2015
- novelizácia: VZN č.2/2018 schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 14.03.2018
uznesením č.1310, účinnosť: 30.03.2018
Mesto Trenčín v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 6/2015
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Článok 1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky a stanovuje
pravidlá na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi obyvateľovi mesta (ďalej len
„občanovi“), prostredníctvom ktorej Mesto Trenčín pri výkone svojej pôsobnosti poskytuje
sociálnu pomoc.
Článok 2
Oprávnený žiadateľ
Oprávneným žiadateľom podľa tohto VZN sa rozumie občan a spoločne posudzované fyzické
osoby1, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Trenčín a poskytuje sa mu pomoc v hmotnej núdzi2
(ďalej len „Žiadateľ“).
Článok 3
Spôsob poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť Žiadateľovi v prípade, keď je
preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov najmä na:
a)
b)
c)
d)

nevyhnutné ošatenie,
základné vybavenie domácnosti,
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
mimoriadne liečebné náklady.

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.
3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť takému Žiadateľovi,
ktorého životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie peňažnej dávky.
4. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
5. Jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi možno poskytnúť
jednorazovo do
výšky
preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu.3 Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom
kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.
§ 3 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
2
§ 9 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
3
§ 2 písm. a) Zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
1

6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mesto Trenčín zo svojho rozpočtu na základe
predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami.
Článok 4
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
1. O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta Trenčín s prihliadnutím
na objem finančných prostriedkov v rozpočte mesta Trenčín určených na poskytovanie
jednorazových dávok v hmotnej núdzi schválených mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá Žiadateľovi v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 35 eur,
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti)
maximálne do výšky 80 eur,
c) osamelému rodičovi alebo rodine s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi do výšky 140 eur,
d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi do výšky 190 EUR,
e) do výšky správneho poplatku na vybavenie občianskeho preukazu.
Článok 5
Posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, podáva písomnú žiadosť
o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (pozri Prílohu č. 1 k VZN) na Mestský úrad v
Trenčíne, spolu 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 právoplatného rozsudku súdu,
b) potvrdenie o evidencii Žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je
nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
c) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch Žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
d) potvrdenie o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných detí, ak je
Žiadateľom rodina s maloletým dieťaťom alebo viacerými deťmi.
2. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Klientske centrum, úsek sociálnych vecí,
Mestského úradu v Trenčíne vyzve Žiadateľa o doplnenie žiadosti.
3. Ak Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 8 kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť bude
zamietnutá.
4. Každú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi zamestnanec útvaru
sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne preverí. Ak zistí, že je táto žiadosť oprávnená a že
sú v rozpočte za účelom poskytovania tejto dávky ešte vyčlenené dostatočné finančné
prostriedky, bude vydané súhlasného rozhodnutie k tejto žiadosti. Zamestnanec útvaru
sociálnych vecí Mestského úradu v Trenčíne vyhotoví rozhodnutie o poskytnutí alebo
neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré predloží na podpis primátorovi mesta
Trenčín a podpísané rozhodnutie doručí Žiadateľovi.
5. Žiadateľ je povinný do 30 dní po poskytnutí dávky, preukázať účelné vynaloženie prostriedkov
priznaných jednorazovou dávkou v hmotnej núdzi. V prípade, že Žiadateľ nepreukáže účelné
vynaloženie priznaných prostriedkov, je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet mesta Trenčín.
V prípade, že Žiadateľ bol vyzvaný na vrátenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a na výzvu
nereaguje, mesto Trenčín rieši vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom exekučného
konania.
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Článok 6
Záverečné ustanovenie
1. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
2. VZN č. 6/2015 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi bolo schválené MsZ
v Trenčíne, dňa 16.09.2015 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli
mesta.

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta
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Príloha č.1
Mestský úrad v Trenčíne
Útvar sociálnych vecí, Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Žiadateľ:
Meno a priezvisko:

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

Stav:

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

Rodné číslo:

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

Adresa trvalého pobytu:

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

Korešpondenčná adresa:
................................................................................................
(ak je iná ako adresa trvalého pobytu)
Doložiť:
potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom priemernom zárobku, potvrdenie z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o výške podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, príspevku
na bývanie, potvrdenie o výške dôchodku
Manžel/manželka, druh/družka žiadateľa:
Meno a priezvisko:

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

Stav:

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

Rodné číslo:

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

Adresa trvalého pobytu:

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

Korešpondenčná adresa:
................................................................................................
(ak je iná ako adresa trvalého pobytu)
Doložiť:
potvrdenie zamestnávateľa o čistom mesačnom priemernom zárobku, potvrdenie z Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny o výške podpory v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi, príspevku
na bývanie, potvrdenie o výške dôchodku
Poberám / platím výživné na deti ....................(počet), číslo rozhodnutia .......................................
Suma ............................. €
Doložiť:
fotokópiu rozhodnutia súdu o výške výživného
Ostatné spoločne posudzované osoby:
Meno a priezvisko
dátum nar.

vzťah výška príjmu zamestnaný

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

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

2. ........................................... ...................... ............ .................... ..................................
3. ........................................... ...................... ............ .................... ..................................
4. ............................................ ...................... ............ .................... ..................................
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5. ............................................ ...................... ............ .................... ..................................
6. ........................................... ...................... ............ .................... ..................................
Bytové pomery:
obecný .... izbový, družstevný ..... izbový, podnájom ...... izbový, rodinný dom ..... izbový
iné ...........................................................
Mesačné náklady:
nájomné ...................€ , plyn ............... €, elektrina ................. €, vodné, stočné ....................... €
telefón (základný poplatok) .............................. €, rozhlas a televízia ......................................... €,
iné náklady: ....................................................................................................................................
Doložiť:
fotokópie dokladov hore uvedených nákladov
Dôvody, pre ktoré žiadam o poskytnutie dávky v hmotnej núdzi:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol (la) pravdivo. Som si vedomý (á) následkov, ktoré by
malo nesplnenie povinnosti hlásiť zmeny rozhodných skutočností, ako aj to, že neprávom prijatú
dávku som povinný (á) vrátiť alebo uhradiť.

V Trenčíne dňa ..............................

............................................................
(podpis žiadateľa)
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