
O B  E  C     R  U  S  K O V 

 
vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov  v súlade s § 24 ods. 1, písm. a/ bod 10, s použitím § 15 ods. 2 

zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov  
 

 

v y d á v a 

 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  

obce Ruskov č. 4/ 2012 
 

o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 
 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie/ďalej len VZN/ ustanovuje podmienky, na základe 

ktorých obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o poskytovaní 

jednorazovej dávky v hmotnej núdzi ako i o výške tejto dávky. 

                                                               

 

§ 2 

Hmotná núdza 

 

1. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s ním spoločne 

posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom 

spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 

2. Na zabezpečenie základných životných podmienok patrí občanovi, ktorý je v hmotnej 

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

v hmotnej núdzi a príspevky za podmienok ustanovených v § 10 až 14 zákona 

č.599/2003 Z.z v znení neskorších noviel. 

 

 

§ 3 

Jednorazová dávka 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 na zabezpečenie 

základných životných podmienok, môže  obec poskytnúť jednorazovú dávku 

v hmotnej núdzi. 

 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť najmä na úhradu 

mimoriadnych výdavkov na: 

a) nevyhnutné ošatenie 

b) základné vybavenie domácnosti 

c) mimoriadne liečebné náklady 

d) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa 



 

3. Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

obec podkladá výdavky na 

a) nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi, 

b) úhradu poplatku a nevyhnutné vybavenie nezaopatreného dieťaťa do detského 

tábora a do školy v prírode, 

c) kúpeľnú liečbu okrem cestovných výdavkov, 

d) úhradu doplatku za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál a úhradu 

cestovných nákladov spojených s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo 

východného Slovenska v prípade osobitne závažného ochorenia občana 

v hmotnej  núdzi alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne 

posudzuje, 

e) nákup základného vybavenia domácnosti( posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, 

sporák, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny, posteľná bielizeň, bežný 

kuchynský riad).  

 

4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje obec zo svojho rozpočtu a túto môže  

poskytnúť občanovi len raz v kalendárnom roku. 

 

5. Dávku podľa odseku 2 možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných 

nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.  

 

6. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok. 

 

 

§ 4 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len občanovi obce Ruskov, 

ktorý má na území obce trvalý pobyt a on i s ním posudzovaná osoba v obci aj býva (z 

dôvodu možnosti overenia a posúdenia oprávnenosti žiadosti), a ktorý nemá voči obci 

žiadne finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach, na miestnom poplatku za 

komunálny odpad a pod.). Na tieto podmienky sa neprihliada v prípade náhlej núdze 

občana v hmotnej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou 

podobnou udalosťou. 

 

2. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky si podá písomnú žiadosť adresovanú na 

Obecný úrad v Ruskove. Žiadosť musí obsahovať účel, na ktorý sa žiada poskytnutie 

dávky. K žiadosti pripojí všetky náležitosti potrebné  na objektívne posúdenie 

sociálnej, príjmovej, zdravotnej a rodinnej situácie žiadateľa. 

 

3. Obecný úrad predloží kompletné žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré  žiadosti posúdi a predloží svoje 

odporúčanie na rozhodnutie starostovi obce.  

 

4. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce na základe 

odporučenia obecného zastupiteľstva. V prípade zvlášť naliehavej situácie alebo 

v prípade náhlej núdze občana v hmotnej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, 

haváriou alebo inou podobnou udalosťou môže starosta rozhodnúť o poskytnutí dávky 

aj bez prerokovania obecným zastupiteľstvom. 

 



5. Na rozhodovanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní. Proti rozhodnutiu starostu obce sa nemožno 

odvolať. 

  

6. Ak sa jednorazová dávka neposkytne, obecný úrad to oznámi žiadateľovi písomne 

alebo osobne na referáte do 30 dní od rozhodnutia starostu obce. 

 

 

§ 5 

Výška jednorazovej dávky 

 

1. O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce v rámci objemu 

finančných prostriedkov schválených v rozpočte obce na poskytovanie dávky 

v hmotnej núdzi. 

 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov možno 

poskytnúť vo výške najviac 

a) 33 EUR na osobu podľa článku 3 ods. 3 písm. a), 

b) 33 EUR na dieťa podľa článku 3 ods. 3 písm. b), 

c) 33 EUR na osobu podľa článku 3 ods. 3 písm. c), 

d) 66 EUR na osobu podľa článku 3 ods. 3 písm. d), 

e) 166 EUR na osobu podľa článku 3 ods. 3 písm. e). 

 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na tomto VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej 

núdzi sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ruskove dňa 30. 05.2012.  

 

2. Toto VZN č.4/2012 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

nadobúda účinnosť dňom 15. 06. 2012. 

 

 

 

 

 Ing. Štefan Markovič 

                                                                                                      starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli obecného úradu Ruskov dňa 14.5.2012 

VZN schválené dňa 30.5.2012 

VZN vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli dňa 31.5.2012 

 

 



VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  
obce Ruskov č. 7/ 2012 

 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruskov č. 4/2012 

z 30.5.2012 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

 
Obecné zastupiteľstvo v Ruskove vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona 

SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  v súlade s § 24 ods. 1, písm. a/ 

bod 10, s použitím § 15 ods. 2 zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších 

predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 

 

Článok I. 

Predmet úpravy 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ruskov č. 4/2012 o podmienkach poskytovania jednorazovej 

dávky v hmotnej núdzi sa mení a dopĺňa takto: 

 

 

§ 4 ods. 5 znie: 

§ 4 

Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

 

5.  Na rozhodovanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahujú všeobecné  

     predpisy - ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

     v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 

 

Článok II.  

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Znenie ostatných ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia obce Ruskov č. 4/2012 sa nemení. 

 

2.  Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho vyhlásenia zverejnením. 

 

 

 

 

V Ruskove dňa 11.12.2012 

 

 

 

 Ing. Štefan Markovič 

                                                                                                                starosta obce 

 

 

 

 

Návrh VZN  vyvesený na úradnej tabuli obce Ruskov dňa 23.11.2012 

VZN schválené dňa 11.12.2012 

VZN vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce Ruskov dňa 12.12.2012 


