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Všeobecne záväzné nariadenie

. 1/2008

o poskytovaní  jednorazových sociálnych dávok

mestom Strážske

Mesto Strážske na základe samostatnej pôsobnosti pod a lánku 67 a lánku 68 Ústavy Slovenskej republiky
a pod a § 6 ods. 1 zákona . 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske.

Prvá as

Úvodné ustanovenia

l. 1

1. elom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( alej len VZN) je stanovenie postupu a základných
kritérií pri poskytovaní jednorazových sociálnych dávok ( alej len dávka).

2. Dávky sú formou pe ažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným ob anom mesta Strážske,
alebo ob anom mesta Strážske, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi.

3. Sociálne odkázaný ob an pre ú ely tohto VZN je ob an, alebo ob ania, ktorých príjmy sa posudzujú
spolo ne pod a osobitného predpisu 1), ktorých príjmy nepresiahnu hranicu životného minima
stanovenú zákonom, resp. dôchodcovia, ktorých príjem nepresahuje hranicu životného minima
stanoveného zákonom vynásobenú koeficientom 1,1.

4. Za ob anov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi pre ú ely tohto VZN sú považovaní aj ob ania, ktorých
príjmy presahujú hranicu životného minima  stanovenú zákonom , resp. dôchodcovia, ktorých
dôchodok presahuje hranicu životného minima stanovenú zákonom vynásobenú koeficientom 1,1
a ocitli sa v situácii, ke  nie sú schopní z vlastných príjmov pokry  náklady na základné životné
potreby.

5. Dávka pod a tohto VZN sa poskytuje spravidla jedenkrát do roka. V odôvodnených prípadoch sa
môže poskytnú  opakovane, avšak sú et takto poskytnutých dávok jednému ob anovi nesmie
presiahnu  v jednom roku limit stanovený týmto VZN.

Druhá as

Postup pri  schva ovaní a poskytovaní dávok

l. 2

Žiadosti

1. Žiados  o poskytnutie dávky, ktorá obsahuje základné osobné dáta žiadate a, jeho ekonomickú
situáciu a odôvodnenie žiadosti predloží žiadate  na predpísanom tla ive na podate u mestského
úradu.
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2. Žiadate  k žiadosti doloží osobitné doklady, ktorými preukáže:

a) výšku príjmu žiadate a,  alebo výšku príjmov osôb,  ktorých výška príjmov v  zmysle  l.  1  ods.  3
tohto VZN posudzujú spolo ne,

b) iné doklady preukazujúce skuto nosti a udalosti  pod a vyžiadania mesta .

l. 3

Posúdenie a príprava návrhu

1. Pôsobnos  vo veciach poskytovania dávky vykonáva ako príslušný orgán Mesto Strážske zastúpené
primátorom mesta.

2. O výške a poskytovaní dávok rozhoduje mestské zastupite stvo na návrh komisie sociálnej pomoci
a zdravotníctva ( alej len komisie) s  výnimkou v naliehavých a neodkladných prípadoch, o ktorých
rozhoduje primátor mesta.

3. Každú žiados  po skompletizovaní komisia individuálne posúdi a ak je v súlade s kritériami
stanovenými týmto VZN, pripraví  mestskému zastupite stvu návrh na poskytnutie dávky.

4. Návrhy na poskytnutie dávky je potrebné preveri  na príslušnom oddelení , i má ob an žiadajúci
o dávku vyrovnané záväzky vo i mestu.

5. Ak žiados  nie je v súlade s kritériami a komisia po individuálnom posúdení usúdi, že žiadate  je
v sociálnej núdzi, resp. ak žiadate  je sociálne odkázaný, ale vy erpal limit stanovený kritériami a je
v situácii, ke  je  odkázaný na sociálnu pomoc mesta,  pripraví mestskému zastupite stvu návrh na
poskytnutie dávky.

6. Ak žiadate  nie je v súlade s kritériami a komisia dospeje k záveru, že žiadate  nie je v sociálnej
núdzi, MsÚ oznámi žiadate ovi, že nesp a kritériá pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.

7. Návrhy na poskytnutie dávky,  prejednané na komisii sociálnej pomoci a zdravotníctva schva uje
mestské zastupite stvo.

l. 4

Vyplácanie dávok

1. Po prerokovaní návrhov na mestskom zastupite stve zašle MsÚ žiadate ovi pri schválení výpis
z uznesenia  so schválenou sumou, prípadne oznámenie o neschválení žiadosti.

2. Žiadate ovi sa dávka vypláca cez poklad u MsÚ.

l. 5

Jednorazové sociálne dávky, ich výška a kritériá poskytovania

1. Dávky sú poskytované sociálne odkázaným ob anom a ob anom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi
v týchto oblastiach:

a) rodiny s nezaopatrenými de mi

b) dôchodcovia

c) ob ania vyžadujúci osobitnú starostlivos
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2. Úplným a neúplným rodinám s nezaopatrenými de mi sa poskytuje dávka v iastke:

- s po tom detí: 1-3 do 1500,-- Sk

- s po tom detí: 4 a viac do 2500,-- Sk

3. Dôchodcovia sa posudzujú v dvoch skupinách:

a) starobní a invalidní dôchodcovia – poberatelia dôchodku, ktorý nepresahuje hranicu životného
minima stanoveného zákonom vynásobenú koeficientom 1,1.

b) ob ania  s invalidným dôchodkom evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorých
príjem nepresahuje životné minimum stanovené zákonom.

4. Dôchodcom uvedeným v ods. 3 písm. a) sa poskytuje dávka v iastke:

- jednotlivec do 1000,-- Sk

- manželská dvojica do 1500,-- Sk

5. Ob anom s invalidným dôchodkom sa poskytuje dávka:

a) ak sú lenmi rodiny s nezaopatrenými de mi pod a ods. 2 l. 5 tohto VZN,

b) ak sa jedná o jednotlivca, alebo manželskú dvojicu pod a ods. 4 l. 5 tohto VZN.

6. Medzi ob anov vyžadujúcich osobitnú starostlivos  za zvy ajne zara ujú:

a) dlhodobo nezamestnaní ob ania, ktorých vek sa blíži k dôchodkovému veku a sú odkázaní na
dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi,

b) ob ania so zdravotnými problémami, ktoré im s ažujú možnos  sa zamestna  sa a sú odkázaní
na dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona o hmotnej núdzi,

c) ob ania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu, bezdomovci, s mentálnym
postihom a pod.), ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp.
nevyhnutné prostriedky na prežitie.

7. Ob anom uvedeným v ods. 6 písm. a) – c) sa poskytuje dávka v iastke:

- jednotlivec do 1000,-- Sk

- manželská dvojica do 1500,-- Sk

8. elovo ur ené dávky sa poskytujú na základe riadne vyplnenej a vydokladovanej žiadosti:

a) pri úmrtí lena rodiny na pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb do 3000,-- Sk

b) pri nástupe na kúpe nú lie bu žiadate a alebo die a v jeho zaopatrení do 1000,-- Sk

c) pri živelnej pohrome do 2000,-- Sk

9. Dávky uvedené v l. 5 ods. 2, 4, 7 tohto VZN sa posudzujú nezávisle na poskytnutých dávkach
uvedených v  l.  5  ods.  8  tohto VZN,  t.  j.  dávky poskytnuté v  zmysle  citovaných ods.  2,  4,  7  nie  sú
prekážkou na poskytnutie dávky v zmysle citovaného ods. 8  a naopak, poskytnutie dávky v zmysle
citovaného ods. 8 nie je prekážkou pre poskytnutie dávky v zmysle citovaných ods. 2, 4, 7.

10. Do výšky príjmu žiadate a, resp. osôb posudzovaných spolo ne sa nezarátavajú:
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a) kompenza ný príspevok

b) príspevok na bývanie

c) príspevok za bezvládnos

d) štipendiá

e) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnos  a túto skuto nos  žiadate  dokladuje
oznámením na polícii, resp. o za atí súdneho konania.

11. Pri výpo te životného minima pre poskytnutie dávky sa k životnému minimu stanoveného zákonom
priráta:

a) 700,-- Sk na diétne stravovanie, ak lekár potvrdí, že je sú as ou lie enia,

b) 500,-- Sk ak je ob an držite om preukazu Z P ob ana s erveným pruhom.

Tretia as

Závere né ustanovenia

l. 6

Spolo né ustanovenia

1. Dávka sa poskytuje finan nou alebo vecnou formou plnenia a má charakter nenávratnej pomoci .

2. Dávky nie sú právne nárokovate né.

3. Výnimky pri poskytovaní dávok môže schváli  primátor mesta iba na základe písomného
odôvodnenia.

4. V prípade, že bola jednorazová finan ná pomoc vyplatená neprávom alebo v nesprávnej výške
z dôvodu, že ob an si nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto VZN alebo ju vylákal podvodom,
Mesto Strážske vydá rozhodnutie o povinnosti vráti  neprávom vyplatenú jednorazovú  finan nú
pomoc.

5. Nárok na vrátenie neprávom vyplatenej dávky zaniká uplynutím troch rokov odo d a, ke  príslušný
orgán túto skuto nos  zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo d a vyplatenia dávky.

6. Rozhodnutia vydané pod a ods. 1 je možné vykona  najneskôr do desiatich rokov od uplynutia
lehoty ur enej na splnenie uloženej povinnosti.

l. 7

Platnos  a ú innos

Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupite stvom v Strážskom uznesením
. 153/2008 zo d a 10.4.2008. Platnos  nadobúda vyvesením na úradnej tabuli a ú innos  uplynutím 15

dní odo d a vyvesenia.

1) Zákon o životnom minime

Ing. Vladimír Dunaj ák
Primátor mesta



DODATOK Č. 1  
K VZN MESTA STRÁŽSKE Č. 1/2008 

O POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVÝCH SOCIÁLNYCH DÁVOK MESTOM STRÁŽSKE 

 

     Znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 
mestom Strážske sa mení a dopĺňa takto: 
 

1. V článku 5 ods. 2 sa znenie „1500,-- Sk“ nahrádza znením „49,79 €“ a znenie „2500,-- Sk“ 
nahrádza znením „82,98 €“. 
 

2. V článku 5 ods. 4 sa znenie „1000,-- Sk“ nahrádza znením „33,19 €“ a znenie „1500,-- Sk“ 
nahrádza znením „49,79 €“. 
 

3. V článku 5 ods. 7 sa znenie „1000,-- Sk“ nahrádza znením „33,19 €“ a znenie „1500,-- Sk“ 
nahrádza znením „49,79 €“. 
 

4. V článku 5 ods. 8 písmeno a) sa znenie „3000,-- Sk“ nahrádza znením „99,58 €“. 
 

5. V článku 5 ods. 8 písmeno b) sa znenie „1000,-- Sk“ nahrádza znením „33,19 €“.  
 

6. V článku 5 ods. 8 písmeno c) sa znenie „2000,-- Sk“ nahrádza znením „66,38 €“.  
 

7. V článku 5 ods. 11 sa znenie „700,-- Sk“ nahrádza znením „23,24 €“ a znenie „500,-- Sk“ 
nahrádza znením „16,60 €“. 

 
 
Tento dodatok bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Strážskom č. 162/2009, dňa 
26.02.2009 a nadobúda účinnosť dňa 17.03.2009. 
 
 
 
V Strážskom dňa 03.03.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Ing. Vladimír Dunajčák 
               primátor mesta 

 
 

 



Výtlačok č. 1 

 

 

MESTO STRÁŽSKE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATOK Č. 2 
K VZN MESTA STRÁŽSKE Č. 1/2008 

 
 

O POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVÝCH 
SOCIÁLNYCH DÁVOK  
MESTOM STRÁŽSKE 

 
 
 
 

  
 
 

 
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta dňa 18.02.2013. 

Návrh zvesený z úradnej tabule dňa 05. 04. 2013   

VZN schválené dňa 27.03.2013 uznesením č. 198/2013. 

VZN zverejnené dňa 11.04.2013. 



DODATOK Č. 2  
K VZN MESTA STRÁŽSKE Č. 1/2008 

 
O POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVÝCH SOCIÁLNYCH DÁVOK MESTOM 

STRÁŽSKE 
 
 
 
     Znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych 
dávok mestom Strážske sa mení a dopĺňa takto: 
 

 
1. V článku 5 ods. 4 sa znenie „33,19 €“ nahrádza znením „50,- €“. 

 
2. V článku 5 ods. 7 sa znenie „33,19 €“ nahrádza znením „50,- €“.  

 
3. V článku 5 ods. 8 písmeno b) sa znenie „33,19 €“ nahrádza znením „50,- €“.  

 
 
 
2. Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený uznesením MsZ v Strážskom  
č. 198/2013 zo dňa 27.03.2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
 
V Strážskom, dňa 10.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Dunajčák      
        primátor mesta 

 
 
 
 



 

 

 
MESTO STRÁŽSKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATOK Č. 3 
K VZN MESTA STRÁŽSKE Č. 1/2008 

 
 

O POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVÝCH 
SOCIÁLNYCH DÁVOK  
MESTOM STRÁŽSKE 

 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 

 



DODATOK Č. 3 
K VZN MESTA STRÁŽSKE Č. 1/2008 

 
O POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVÝCH SOCIÁLNYCH DÁVOK MESTOM 

STRÁŽSKE 
      
 
     Znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok 
mestom Strážske sa mení a dopĺňa takto: 

 
 

1. V článku 5 ods. 2 sa znenie „49,79 €“ nahrádza znením „50,- €“, 
V článku 5 ods. 2 sa znenie „82,98 €“ nahrádza znením „85,- €“. 

 
2. V článku 5 ods. 4 sa znenie „49,79 €“ nahrádza znením „70,- €“. 

 
       3.   V článku 5 ods. 7 sa znenie „49,79 €“ nahrádza znením „70,- €“. 

 
4.   V článku 5 ods. 8 písmeno a) sa znenie „99,58 €“ nahrádza znením „100,- €“, 
      V článku 5 ods. 8 písmeno c) sa znenie „66,38 €“ nahrádza znením „70,-€“. 
 
5.   V článku 5 ods. 11 písmeno a) sa znenie „23,24 €“ nahrádza znením „25,- €“, 
      V článku 5 ods. 11 písmeno b) sa znenie „16,60 €“ nahrádza znením „20,- €“.  

 
 
     Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený uznesením MsZ v Strážskom  
č. 203/2013 zo dňa 28.11.2013 a nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
     V Strážskom, dňa 09.12.2013 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Dunajčák      
        primátor mesta 

 

 
 

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli  a na webovom sídle mesta dňa 19.09.2013. 

VZN schválené dňa 28.11.2013 uznesením č. 203/2013. 

VZN zverejnené dňa 09.12.2013. 

Zvesené z úradnej tabule dňa 23.12.2013. 



 
 

 

MESTO STRÁŽSKE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATOK Č. 4 
K VZN MESTA STRÁŽSKE Č. 1/2008 

 
 

O POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVÝCH 
SOCIÁLNYCH DÁVOK  
MESTOM STRÁŽSKE 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
Návrh dodatku k VZN zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta dňa: 16.06.2021 

Dodatok k VZN schválený dňa: 01.07.2021 uznesením č. 258/2021 

Dodatok k VZN zverejnený na úradnej tabuli dňa: 06.07.2021 

Dodatok k VZN zvesený z úradnej tabule dňa: ........................... 



DODATOK Č. 4 

K VZN MESTA STRÁŽSKE Č. 1/2008 

 
O POSKYTOVANÍ  JEDNORAZOVÝCH SOCIÁLNYCH DÁVOK 

MESTOM STRÁŽSKE 
 
 
Znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych 
dávok mestom Strážske sa mení a dopĺňa takto: 
 

 
1. V článku 5 ods. 2 sa znenie „50,- €“ nahrádza znením „do 100,- €“, 

V článku 5 ods. 2 sa znenie „85,- €“ nahrádza znením „do 150,- €“. 
 

2. V článku 5 ods. 4 sa znenie „50,- €“ nahrádza znením „do 70,- €“. 
             V článku 5 ods. 4 sa znenie „70,- €“ nahrádza znením „do 100,- €“. 

 
       3.   V článku 5 ods. 7 sa znenie „50,- €“ nahrádza znením „do 100,- €“. 

V článku 5 ods. 7 sa znenie „70,- €“ nahrádza znením „do 150,- €“. 

 
4.   V článku 5 ods. 8 písmeno a) sa znenie „100,- €“ nahrádza znením „do 200,- €“, 
      V článku 5 ods. 8 písmeno b) sa znenie „50,- €“ nahrádza znením „do 70,- €“, 
      V článku 5 ods. 8 písmeno c) sa znenie „70,- €“ nahrádza znením „do 500,-€“. 
 
5.   V článku 5 ods. 11 písmeno a) sa znenie „25,- €“ nahrádza znením „50,- €“, 
      V článku 5 ods. 11 písmeno b) sa znenie „20,- €“ nahrádza znením „40,- €“.  

 
 
 

Tento dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol schválený uznesením MsZ v Strážskom  
č. 258 zo dňa 01.07.2021 a nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
V Strážskom, dňa 06.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Vladimír Dunajčák      
        primátor mesta 
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