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Dôvodová správa  

k bodu č. 9 na XIV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Sever 

 

Návrh  

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Sever  č. 52 / 2016  

o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 

 

 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je predkladaný s cieľom 

riešiť poskytovanie dávok sociálnej pomoci občanom všeobecne záväzným nariadením, ako 

právnou normou, nie pravidlami.  

 

Predkladaný návrh nahrádza dva platné dokumenty mestskej časti vydané v roku 2014, a to 

„Pravidlá pre priznávanie jednorazovej dávky podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci 

v hmotnej núdzi občanom Mestskej časti Košice – Sever“ schválené Uznesením Miestneho 

zastupiteľstva Mestskej časti Košice – Sever č. 271/2014 zo dňa 12.03.2014 a „Pravidlá pre 

poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci“ schválené Uznesením Miestneho zastupiteľstva 

Mestskej časti Košice – Sever č. 272/2014 zo dňa 12.03.2014.  

 

Vypracovanie nariadenia vychádza z potreby určenia presnejších a podrobnejších pravidiel 

poskytovania jednorazovej dávky a mimoriadnej finančnej pomoci, ktoré mestská časť 

nenárokovo poskytuje nad rámec svojich zákonných povinností zo svojho rozpočtu.  

 

Nariadenie upravuje výšku finančných príspevkov, špecifikáciu účelu použitia príspevku v 

zmysle zákona o hmotnej núdzi, postup a podmienky na základe, ktorých mestská časť pri 

výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje sociálnu pomoc občanom mestskej časti. 

Cieľom je zabezpečiť jednotný postup, preukaznosť, spravodlivosť (rovnaký prístup), 

informovanosť a transparentnosť pri poskytovaní dávok sociálnej pomoci.  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia vychádza z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci 

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

z poskytovania mimoriadneho finančného príspevku, ako ďalšej dobrovoľnej formy sociálnej 

pomoci, ktorú mestská časť poskytuje zo svojho rozpočtu. 
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Dávky sociálnej pomoci sú v návrhu všeobecne záväzného nariadenia rozdelené na: 

 jednorazové dávky, ktoré sa budú poskytovať na čiastočnú úhradu mimoriadnych 

výdavkov občanovi a spoločne posudzovaným fyzickým osobám, ktorí sú v hmotnej núdzi   

 mimoriadnu finančnú pomoc, ktorá sa bude poskytovať pri mimoriadnych udalostiach 

(napr. živelná pohroma, havarijná situácia) alebo inej podobnej udalosti (riešenie nepriaznivej 

sociálnej situácie, sociálnej udalosti alebo krízovej sociálnej udalosti), na prekonanie, ktorej je 

potrebná sociálna pomoc.  

 

O poskytnutí dávok sociálnej pomoci rozhoduje starosta mestskej časti na základe podkladov 

pripravených vecne príslušným organizačným oddelením miestneho úradu (oddelením 

sociálnych vecí).  

 

Pri jednorazových dávkach návrh VZN upravuje: 

1. výšku finančného príspevku,  

2. špecifikáciu účelu použitia príspevku v zmysle zákona o hmotnej núdzi, pri splnení 

stanovených podmienok, raz ročne iba na jeden účel, a to na:  

 a) ošatenie, bielizeň, obuv,  

 b) nevyhnutné vybavenie domácností,  

 c) mimoriadne liečebné náklady,  

d) školské potreby pre nezaopatrené deti (príspevok na tieto účely aj pre deti v 

predškolskej príprave).  

 

Napriek týmto úpravám predpokladáme, že rozpočtovaná výška jednorazových dávok 

v hmotnej núdzi v sume 2000 € je na rok 2016 postačujúca, vzhľadom na doterajšie čerpanie 

položky JD v tomto roku, aj vzhľadom k tomu, že za obdobie posledných 5 rokov bolo: 

 
Rok Počet 

vydaných Rozhodnutí 

o priznaní JD 

Rozpočtovaná 

suma v  € 

Vyčerpaná suma 

 v  € 

Poznámka* 

2011 96 4000 3255  

2012 67 2873 2340  

 

2013 

 

29 

 

1000 

 

1000 

vydaných 24 Rozhodnutí 

o nepriznaní JD 

2014 58 3000 1950  

2015 55 2000 1645  

2016 k 30.8.2016 bolo vydaných 30 2000 1020  

 

V súvislosti s vyššie uvedeným možno konštatovať, že sa počet žiadateľov o jednorazovú 

dávku v hmotnej núdzi v ostatných rokoch znížil, jednak vplyvom sprísnenia kritérií pri 

posudzovaní občanov, ktorí sú v hmotnej núdzi (zmena zákona o hmotnej núdzi), jednak bol 

prelomovým obdobím v rámci poskytovania jednorazových dávok mestskou časťou rok 2013, 

kedy bolo z 53 podaných žiadostí vyhovené iba 29 žiadateľom, ďalším 24 žiadateľom nebola 

dávka poskytnutá vôbec, keďže v tomto roku bolo pre tento účel schválených len 1000 €. Po 

prijatí nového VZN je predpoklad, že v roku 2016 dôjde k dočerpaniu celej sumy 2000 €, 

rozpočtovanej pre tento účel.  

 

Žiadatelia príspevky určené na jednorazové dávky počas tohto obdobia využívali hlavne na 

nevyhnutné ošatenie a doplatok za lieky. Na základné vybavenie domácnosti a na zakúpenie 

školských potrieb pre školopovinné deti občania príspevok takmer nevyužívali.  

 

Pri poskytovaní nevyhnutnej okamžitej pomoci, formou mimoriadnej finančnej pomoci v 
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náhlej núdzi v dôsledku mimoriadnych udalostí, návrh VZN upravuje výšku finančného 

príspevku. Mimoriadna finančná pomoc bola v rokoch 2013 a 2014 čerpaná z dôvodu vzniku 

mimoriadnych udalostí (požiar, strata prístrešia) v zmysle „Pravidiel pre poskytnutie 

mimoriadnej finančnej pomoci.“  V PR pre rok 2015 bolo na tento účel schválených 500 € - 

položka nebola čerpaná. 

 

V programovom rozpočte na rok 2016 sú dávky sociálnej pomoci rozpočtované v Programe 6 

Sociálne služby Podprogram 3 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi, v 

sume 2500,- €, z toho: 

 v položke jednorazové dávky v sume 2000,- €,  

 v položke mimoriadna finančná pomoc v sume 500,- € ( k 30.8.2016 nečerpaná položka), 

 

Prípadná vyššia potreba finančných prostriedkov v súvislosti s poskytovaním dávok  sociálnej 

pomoci, sa môže riešiť zmenou rozpočtu, a to v závislosti od situácie, okolností a počtu 

žiadateľov, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.  

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia pri sumách jednotlivých finančných príspevkov 

určuje ich maximálnu možnú výšku a pri spôsobe a podmienkach poskytnutia finančných 

príspevkov je tiež uvedené, že ich poskytnutie je limitované výškou výdavkov 

rozpočtovaných v rozpočte mestskej časti na príslušný rozpočtový rok.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala: Mgr. Zdenka Sloviková, vedúca oddelenia sociálnych vecí 

V Košiciach, dňa 30.8.2016 


