
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 201/2019 zo dňa 14.5.2019
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Mesto Michalovce (ďalej len "mesto") na základe ustanovenia par. 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znenízmien a doplnkov, zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon Č. 417/2013 Z. z."]
a zákonaČ. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
"zákon Č. 601/2003 Z. z.") vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecnezáväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie/l) upravuje pôsobnosť Mesta
Michalovce pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, určuje účel
poskytovania jednorazovej dávky, podmienky a formu pre poskytnutie tejto dávky,
náležitosti žiadosti dávky a postup pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

1. Jednorazovádávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť:
a) fyzickej osobe v hmotnej núdzi a členom domácnosti, ktoré sa s fyzickou osobou

v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti
o jednorazovú dávku poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona Č. 417/2013
Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,

b) fyzickej osobe, ktorej príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s fyzickou osobou
spoločne posudzujú nepresahuje 1,2 násobok životného minima podl'a zákona Č.

601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

c) fyzickej osobe, ktorej sa narodili trojčatá a viac detí alebo opakovane do dvoch
rokov 'dvojčatá bez ohl'adu na výšku celkového príjmu žiadateľa a fyzických osôb
spoločne posudzovaných so žiadateľom.

Článok 3

Účel poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytovať fyzickej osobe alebo členom
domácnosti, ktorí sa so žiadatel'om spoločne posudzujú a je určená na čiastočnú úhradu
mimoriadnych výdavkov žiadatel'a. Za mimoriadne výdavky sa považujú výdavky spojené:

1. so zakúpením nevyhnutného ošatenia a obuvi, ak dospelý a dieťa preukázatel'ne
potrebuje nevyhnutne potrebné ošatenie a obuv a to podl'a ročného obdobia,
pričom sa nejedná o značkovýtovar. Túto dávku môže oprávnená osoba žiadať pri
nástupe dieťaťa do základnej školy, do školy v prírode, na lyžiarsky alebo plavecký
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2. so zabezpečením starostlivosti, výživy a výchovy nezaopatreného dieťaťa (detí),
s osobnou starostlivosťou žiadatel'a o nezaopatrené dieťa (detí),

3. s nákupom základných školských potrieb pri nástupe dieťaťa do základnej školy -
školská taška, hygienické potreby, vybavenie na telesnú výchovu atď.,

4. s liečbou závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so
žiadatel'om spoločne posudzované, pri vzniku závažného ochorenia (podstatná
zmena zdravotného stavu napr. po úraze, operácii a pod.), nákup špeciálneho
zdravotného materiálu a liekov, úhrada cestovných nákladov spojených
s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade
osobitne závažného ochorenia,

5. s čiastočnou úhradou nákladov súvisiacich s kúpel'nou liečbou, a to podľa skutočne
preukázaných výdavkov,

6. s vybavovaním občianskeho preukazu, a to podľa skutočne preukázaných
výdavkov,

7. s odstraňovaním následkov živelnej pohromy,
8. s úhradou nákladov súvisiacich s kúpou nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to

najmä postele, stola, stoličky, variča, vykurovacieho telesa, periny, posteľnej
bielizne, bežného kuchynského riadu a pod.,

9. so zabezpečením pohrebu fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne
posudzovaná, alebo bola so žiadateľom v priamom príbuzenstve, ak žiadate!'
zabezpečuje pohreb zomrelého, a to podľa skutočne predložených dokladov,

10. iné akceptovateľné mimoriadne zvýšené výdavky žiadateľa alebo fyzických osôb,
ktoré sú so žiadate!'om spoločne posudzované, a ktoré súvisia s nepriaznivou
sociálnou situáciou (napr. prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody alebo
ukončenie vzdelávania do doby vybavenia sociálnej dávky a pod.).

Článok 4

Podmienky a forma poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len občanovi s trvalým
pobytom na území mesta Michalovce (najmenej jeden rok odo dňa podania
žiadosti), ktorý nemá voči mestu akékoľvek finančné záväzky (nemá dlh na
miestnych daniach, na miestnom poplatku za komunálne odpady, za nájom a za
služby spojené s užívaním bytu a pod.). V prípade podlžností voči mestu, musí mať
žiadate!' dohodnutý splátkový kalendár na splnenie záväzkov a predloží potvrdenie
o jeho riadnom plnení.

2. Ak má žiadate!' školopovinné deti, tie si musia plniť povinnú školskú dochádzku.
3. Žiadatel' je povinný do 30 dní od poskytnutia jednorazovej dávky zdokladovať

mimoriadne výdavky spojené s nákupom predložením pokladničného bloku
z registračnej pokladne, alebo predložením dokladu o úhrade faktúry. V prípade, že
žiadate!' nesplní túto povinnosť, stratí možnosť poskytnutia jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi na dobu 5 rokov.

4. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje peňažnou alebo vecnou formou.



5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na základe individuálneho
posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb a mesto ju
poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Táto
dávka je dobrovoľnou formou pomoci Mesta, nie je nárokovatel'ná a na jej
poskytnutie nie je právny nárok.

6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť jeden krát ročne.
V odôvodnených prípadoch môže mesto poskytnúť dávku opakovane, avšak súčet
takto poskytnutých dávok jednému občanovi nesmie presiahnuť v jednom roku
limit stanovený týmto nariadením.

Článok 5

Náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

1. Žiadate!' o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podáva písomnú žiadosť na
predpísanom tlačive na Mesto Michalovce - odbor sociálnych vecí spolu
s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a výške príjmov spoločne posudzovaných

osôb za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
b) rozhodnutie UPSVaR o výške dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

žiadateľa,
c) rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní a výške dôchodku a rozhodnutie

príslušného UPSVaRo tom, že poberateľ dôchodku je v hmotnej núdzi,
d) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, sú školopovinné, doklad o riadnej

dochádzke do školy,
e) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz ŤZP, ktorého

fotokópiu overí zamestnanec odboru sociálnych vecí v žiadosti žiadateľa
2. Prílohou žiadosti o jednorazovú dávku je v prípade potreby doklad o mimoriadne

zvýšených výdavkoch uvedených v Čl. 3 tohto nariadenia (napr. potvrdenie školy
o organizovaní školskej akcie, ktorej sa dieťa zúčastní: škola v prírode, lyžiarsky
alebo plavecký výcvik, oznámenie o schválení kúpel'nej liečby poisťovňou, úmrtný
list, doklad od všeobecného lekára o liečbe závažného ochorenia a pod.).

3. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti, vecne príslušné
oddelenie MsÚ v Michalovciach vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcich údajov
resp. dokladov v lehote 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy.
Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi nedoplní svoju žiadosť v určenej
lehote, Mesto Michalovce konanie zastaví.

4. Do výšky príjmu žiadateľa, resp. spoločne posudzovaných osôb, sa nezapočítavajú
tieto príjmy:
a) kompenzačný príspevok,
b) príspevok na bývanie
c) príspevok na bezvládnosť
d) štipendiá
e) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ

dokladuje oznámením na polícii resp. o začatí súdneho konania



5. Pri výpočte životného minima pre poskytnutie jednorazovej dávky, sa k životnému
minimu stanovenému zákonom, vynásobeného koeficientom 1,2 pripočíta:
a) 20 € na diétne stravovanie
b) 20 € aj je žiadateľ držitel'om platného preukazu ŤZP

Článok 6
Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

1. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi odbor sociálnych vecí
mestského úradu, a ak je v súlade s kritériami stanovenými týmto nariadením,
predloží ju na prerokovanie príslušnej komisii.

2. Ak žiadateľ nesplňa kritéria v zmysle Čl. 2 tohto VZ, odbor sociálnych vecí oznámi
žiadatel'ovi, že nesplňa kritéria pre poskytnutie dávky a žiadosť nepredloží na
prerokovanie do príslušnej komisie.

3. Na základe odporúčania príslušnej komisie rozhodne o poskytnutí dávky primátor
Mesta.

Článok 7

Výška a kritéria poskytovania dávok

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 100 €,
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti)

maximálne do výšky 150 €,
c) rodine s 1- 3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 200 €,
d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 300 €,
e) do výšky správneho poplatku na vybavenie osobných dokladov,
f) na úhradu nákladov pri odstraňovaní živelnej pohromy (záplavy, víchrice,

požiaru a iné) poskytuje sa na jednu rodinu výška dávky v maximálnej výške
t. j. 3 x Životné minimum (ŽM),

g) o výške dávky pre fyzickú osobu, ktorá je rodičom podľa Čl. 2 bod lc, rozhodne
primátor mesta na návrh komisie sociálnych vecí a rodiny,

h) na úhradu iných výdavkov neuvedených v Čl. 7 v bodoch a) až f) súvisiacich
s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadatel'a a členov domácnosti maximálne
do výšky dávky 300 €,

2. Pri úmrtí občana s trvalým pobytom na území mesta Michalovce, u ktorého nie sú
známi žiadni rodinní príslušníci a nemá kto zabezpečiť pohreb, Mesto uhradí
najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov. Ak
zomrelý občan po sebe nezanechal žiaden majetok (napr. bezdomovci resp. ak sa
nezistila totožnosť mŕtveho a k úmrtiu došlo na území mesta alebo ak nie je známe
miesto úmrtia, ale I'udské pozostatky sa našli na území mesta), znáša výdavky
spojené s pohrebom Mesto Michalovce.



Článok 8

Spoločné ustanovenia

1. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže primátor rozhodnúť o poskytnutí
jednorazovej dávky, na základe návrhu odboru sociálnych vecí, individuálnym
spôsobom.

Článok 9

Záverečné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia
v mestskom zastupiteľstve a účinnosť nadobúda od 1.6.2019. Žiadosti doručené na
podateľňu MsÚ v Michalovciach pred 1.6.2019 sa posudzujú podľa VZN Mesta
Michalovce č. 163/2014.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 163/2014.
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