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Obec Kráľovičove Kračany podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o 
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov vydáva toto: 
 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kráľovičove Kračany č. 3 /2016 
o poskytovaní nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce 

Krá ľovičove Kračany v čase hmotnej núdze, v čase náhlej núdze 
a jednorazových príspevkov ostatných 

 
 

Čl. I. 
Úvodné ustanovenie 

§ 1 
a) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") sa určujú podmienky 
poskytovania nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce Kráľovičove Kračany (ďalejlen 
„obec") v čase hmotnej núdze a v čase náhlej núdze. 
b) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 
posudzujú, nedosahujú životné minimum (zákon č. 601/2003 Z. z.) a občan a fyzické osoby, ktoré sa 
s ním spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zvýšiť vlastným pričinením.  
c)  Právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze obyvateľa, poskytovanie dávky v hmotnej 
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ustanovuje osobitný predpis. 
 
§ 2 
Účel poskytnutia príspevkov 
Príspevky v zmysle nariadenia možno oprávnenej osobe poskytnúť v súlade so schváleným 
rozpočtom obce, a to najmä na: 
a) zabezpečenie základných životných podmienok v čase hmotnej núdze, 
b) zmiernenie nepriaznivýchnásledkov v čase náhlej núdze. 

 
Čl. II. 

Jednorazová dávka 
 

§ 3 
Účel poskytovania jednorazovej dávky 
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa 
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú  najmä na: 
a)   úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie,  
b)   úhradu nevyhnutných výdavkov na základné vybavenie domácnosti,  
c)   zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  
d)   na mimoriadne liečebné náklady.   
 
§ 4 
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky 
(1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi a členom domácnosti, ktorí sa s občanom 
spoločne posudzujú, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi . 
(2) Jednorazovú dávku možno občanovi poskytnúť len pri splnení nasledovných podmienok: 
a) má trvalý pobyt na území obce, 
b) nemá voči obci finančné záväzky , 
c) ak má školopovinné dieťa, plnenie povinnej školskej dochádzky. 
(3) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa s 
náležitosťami podľa prílohy č. 1 nariadenia vrátane účelu, na ktorý má byť jednorazová 
dávka poskytnutá. 



 

 

(4) Žiadateľ o jednorazovú dávku predkladá k žiadosti doklady v zmysle § 5 nariadenia. 
(5) Mimoriadne výdavky spojené s nákupom musia byť zdokumentované predložením 
potvrdeného pokladničného dokladu z registračnej pokladnice, alebo predložením dokladu o úhrade 
faktúry, prípadne iným potvrdením o zaplatení výdavku. 
(6) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej forme. 
(7) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok. 
(8) Jednorazovú dávku možno poskytnúť do výšky skutočne preukázaných výdavkov v súlade s § 5 
nariadenia, a to aj opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok, najviac však do výšky trojnásobku 
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu . 
(9) Jednorazová dávka sa poskytuje občanom z rozpočtu obce. 
 
§ 5 
Náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku 
(1) Jednorazová dávka sa poskytuje na základe podanej žiadosti na predpísanom tlačive podľa 

prílohy č.1 na Obecný úrad v Kráľovičových Kračanoch a vybavuje ju vecne príslušný 
zamestnanec. 

(2) V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 5 ods. (1) tohto VZN, vecne 
príslušný zamestnanec obecného úradu písomne vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcich údajov 
v lehote 14 dní od doručenia výzvy. 

(3) Ak žiadateľ o jednorazovú dávku nedoplní svoju žiadosť v určenej lehote, obec bude konať v 
zmysle osobitného predpisu a vzhľadom na nesplnenie podmienok ustanovených 
v nariadení bude konanie vo veci žiadosti pre neúplnosť zastavené . 

 
§ 6 
Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky 
(1) Každú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky posúdi príslušný zamestnanec, či žiadateľ spĺňa 
všetky podmienky stanovené v nariadení. 
(2) Po splnení podmienok stanovených v nariadení žiadosť sa predloží do najbližšieho zasadnutia 
obecného zastupiteľstva. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva žiadateľ bude oboznámený  o 
poskytnutí  resp. neposkytnutí jednorazovej dávky.  
(3) Schválená jednorazová dávka bude vyplatená v hotovosti prostredníctvom pokladnice 
obecného úradu. 

 
 

Čl. III. 
Finančný príspevok v čase náhlej núdze 

§ 7 
(1) Náhla núdza na účely nariadenia je náhly stav nedostatku finančných prostriedkov 

spôsobený mimoriadnymi udalosťami, a to najmä: 
a) náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou, kedy bolo 

poškodené bývanie, ktoré užívateľ užíva;  
b) nečakanou životnou udalosťou v rodine občana, a to najmä úmrtím člena rodiny, spojená 

s nákladmi obce na pohreb; 
c) náhlym nezavineným finančným zaťažením občana – osamelej osoby – pri umiestnení do 

sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia;  
d) mimoriadnym zvýšením liečebných nákladov 
(2) Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze je 
a) občan obce v náhlej núdzi podľa odseku 1, ktorý má trvalý pobyt v obci, 
b) občan obce v náhlej núdzi podľa odseku 1, ktorý je poberateľom starobného, predčasného 

starobného alebo invalidného dôchodku, 
c) občan obce v náhlej núdzi podľa odseku 1, ktorý bol prepustený z výkonu väzby alebo z 

výkonu trestu odňatia slobody, 
d) rodina s nezaopatrenými deťmi posudzovaná ako rodina v náhlej núdzi podľa odseku 1 



 

 

§ 8 
(1) Obec môže oprávnenej osobe priznať finančný príspevok v čase náhlej núdze na základe 

písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia. 
(2) Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa odseku 1 

je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť 
a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku v čase náhlej núdze, a to najmä: 

(3) potvrdenia a doklady uvedené vo vzore písomnej žiadosti podľa odseku 1, 
(4) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, ktoré 

žiadateľ môže predložiť, alebo ktoré môže obec prostredníctvom svojho povereného 
zamestnanca dôvodne požadovať, 

(5) doklady o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúce tri 
kalendárne mesiace. 

(6) Ak žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze nie je úplná alebo ak k 
žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa odseku 2, obecný úrad vyzve žiadateľa 
na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o finančný príspevok v čase náhlej núdze do 14 dní od 
vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované doklady a potvrdenia, žiadosť 
o tento príspevok bude zamietnutá, pričom žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom 
istom kalendárnom roku o poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze. 

(7) Na poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze nie je právny nárok. 
 

§ 9 
(1) Výška finančného príspevku poskytnutého v čase náhlej núdze je určená takto: 

oprávnenej osobe uvedenej v § 7 ods. 2 písm. a-c) do výšky 50,-- €, 
oprávnenej osobe uvedenej v § 7 ods. 2 písm. d) do výšky 100,-- €, 

(2) Finančný príspevok v čase náhlej núdze je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi v 
príslušnom v kalendárnom roku len raz. 

(3) V prípade súbehu jednorazovej dávky podľa Čl. II. nariadenia a finančného príspevku v 
čase náhlej núdze podľa Čl. III. nariadenia je obec oprávnená poskytnúť iba jeden z 
uvedených finančných príspevkov, a to v súlade s rozpočtom obce. 

(4) Podmienkou na priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze je uplatnenie všetkých 
zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne posudzovaných, ktoré 
im garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú výšku príjmu oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne 
posudzovaných. 
 

§ 10 
Postup pri poskytovaní finančného príspevku v čase náhlej núdze 
(1) Každú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze posúdi príslušný 

zamestnanec, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky stanovené v nariadení. 
(2) Po splnení podmienok stanovených v nariadení žiadosť sa predloží do najbližšieho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva.  Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva žiadateľ bude 
oboznámený  o poskytnutí  resp. neposkytnutí jednorazovej dávky.  

(3) Schválený finančný príspevok v čase náhlej núdze sa vyplatí v hotovosti prostredníctvom 
pokladnice obecného úradu. 

 
 

Čl. III. 
Jednorazové príspevky ostatné 

 
§ 11 
Jednorazový príspevok poberateľom starobného dôchodku 
(1) Obec môže poskytnúť každoročne jednorazový finančný príspevok ku dňu dôchodcov vo výške 

10,- € občanom - poberateľom starobného dôchodku  bez ohľadu na výšku dôchodku.  
(2) Jednorazový príspevok sa poskytne občanom, korí majú v obci Kráľovičove Kračany k 01. 

decembru bežného roka  trvalý pobyt a zároveň sú poberateľmi starobného dôchodku  
(3) Priznanie starobného dôchodku je potrebné preukázať rozhodnutím Sociálnej poisťovne. 
(4) Príspevok obec  poskytne občanom pri príležitosti „Dňa dôchodcov“ v mesiaci december 

bežného roka v hotovosti. 
(5) Príspevok bude poskytnutý občanom za podmienky, že  nemajú záväzky po dobe splatnosti alebo 

iné dlhy voči obci.  



 

 

§ 12 
Vecný príspevok jubilantom 
(1) Obec môže poskytnúť obyvateľom  s trvalým pobytom v obci Kráľovičove Kračany, ktorí sa 

dožili k 01. decembru bežného rokaživotného jubilea: 
- 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100– rokov,vecný príspevok vo výške 15,- € 

(2) Príspevok obec  poskytne obyvateľom pri príležitosti „Dňa dôchodcov“ v mesiaci december 
bežného roka. 

(3) Príspevok bude poskytnutý občanom za podmienky, že  nemajú záväzky po dobe splatnosti alebo 
iné dlhy voči obci.  
 

§ 13 
Jednorazový príspevok k narodeniu dieťaťa 
(1) Obec môže poskytnúť jednorazový príspevok k narodeniu dieťaťa vo výške 66,- € na dieťa, 

narodené najneskôr 2. júna predošlého roka a  ktoré má k 01. júnu bežného roka v obci 
Kráľovičove Kračany trvalý pobyt; 

(2) Príspevok sa poskytne oprávnenej osobe, za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone 
rodičovských práv a povinností,  bez ohľadu na výšku jeho príjmu.  

(3) Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku v zmysle tohto nariadenia je: 
a) matka, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v obci Kráľovičove Kračany, 
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v obci Kráľovičove Kračany, ak: 

- matka dieťaťa zomrela alebo po matke dieťaťa bolo vyhlásené pátranie alebo 
- dieťa bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu; 
(4) Príspevok na to isté dieťa môže byť poskytnutý iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí, 

obec príspevok poskytne na každé dieťa. 
(5) Príspevok oprávneným osobám obec poskytne pri príležitosti „Vítania detí do života v obci  

Kráľovičove Kračany“ v mesiaci jún bežného roka v hotovosti. 
(6) Príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe za podmienky, že tánemá záväzky po lehote 

splatnosti alebo iné dlhy voči obci. 
 
§ 14 
Úmrtie občana 
(1) Pri úmrtí občana s trvalým pobytom v obci Kráľovičove Kračany, ktorému nemá kto zabezpečiť 

pohreb, obec zabezpečí pohrebpoverenou osobou z vlastných prostriedkov vo výške najnutnejšie 
pohrebných výdavkov . 

(2) Poverená osoba  požiada ÚPSVR Dunajská Streda o štátny príspevok na pohreb. 
(3) Rozdiel výdavkov  si obec uplatní na dedičskom konaní po zosnulom občanovi. Ak občan 

nezanechal žiadny majetok, výdavky zúčtuje na vlastné náklady.  
 

Čl. V. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

§ 15 
(1) Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN budú  vykonávať hlavný kontrolór obce a poslanci 

obecného zastupiteľstva. 
(2) Náležitosti, ktoré nie sú upravené v tomto VZN sa riadia ustanoveniami zákona č.  

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. 
(3) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Kráľovičových Kračanoch dňa 06. 09. 2016 

uznesením č. 12.5/2016/OZ. 
(4) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia t. j.  dňa 24. 09. 2016. 
 
 
 
 

 
Jana Gányovicsová, v.r. 
   starostka obce 
 

Príloha VZN č. 3/2016: 
Žiadosť o jednorazovú dávku alebo finančných príspevkov v čase hmotnej núdze /náhlej núdze* 



 

 

Ž I A D O S Ť 
A/ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

B/ finančného príspevku v čase náhlej núdze 
 

Žiadateľ: 
Meno: 
Priezvisko: 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
Rodinný stav: 
Telefónny kontakt: 

Údaje o spoločne posudzovaných osobách: 
(manžel, manželka, nezaopatrené deti, a ďalšie spoločne posudzované osoby) 
1. 
Meno: 
Priezvisko: 

Vzťah k žiadateľovi: manžel, manželka, dieťa, iná osoba /podčiarknuť/ 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
2. 
Meno: 
Priezvisko: 

Vzťah k žiadateľovi: manžel, manželka, dieťa, iná osoba /podčiarknuť/ 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 
3. 
Meno: 
Priezvisko: 

Vzťah k žiadateľovi: manžel, manželka, dieťa, iná osoba /podčiarknuť/ 
Rodné číslo: 
Trvalý pobyt: 

Príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb: 
Príjem Žiadateľ Spoločne posudzované 
(doložiť doklad) _________________________________________________ osoby _______ . 
Čistý mesačný príjem 
Dávka v nezamestnanosti 
Dôchodok 
Prídavky na  .......... deti 
Výživné na .......... deti 
Rodičovský príspevok 
Dávka v hmotnej núdzi a príspevky 
Iné príjmy 

Spolu príjem



 

Odôvodnenie žiadosti a účel použitia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi: 
 
....................................................................................................................

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

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

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

 
Vyhlásenie o majetkových pomeroch: 
 
 
 
Vyhlásenie o vysporiadaní záväzkov voči obci Kráľovičove Kračany:   
/miestne dane, miestne poplatky, nájomné a pod./ 
 
 
 
 
Čestné prehlásenie: 
Čestne prehlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) 
právnych následkov z uvedenia nepravdivých údajov. 
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom 
písomný súhlas obci Kráľovičove Kračany  na využívanie mojich osobných údajov uvedených 
na žiadosti na účely poskytnutia sociálnej pomoci. 
 
 
V  Kráľovičových Kračanoch,  dňa ................  
 
 
 
 
 

podpis žiadateľa 
 
 
 
Vyhlásenie o vysporiadaní záväzkov voči obci Kráľovičove Kračany:   
 
 
 
Záznam z prešetrenia sociálnych a príjmových pomerov žiadateľa - vyplní zamestnanec 
obce Kráľovičove Kračany: 
....................................................................................................................................................................

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

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

Údaje overil: 
Meno a priezvisko: 
Funkcia: 
Dátum: 
Podpis:



 

 

V Y Ú Č T O V A N I E 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 
 
Príjemca: 
Rodné číslo: 
Trvalé bydlisko: 
Účel použitia dávky: 
Výška poskytnutej dávky: 
Výška skutočných výdavkov (uznaných): 
 
Rozdiel: 
Počet príloh k zúčtovaniu: 
 
 
 
 
Vyúčtovanie vyhotovil: 
Meno a priezvisko: 
Funkcia: 
Dátum: 
Podpis



 

 

 


