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I. ČASŤ
Mestské zastupiteľstvo mesta Brezna sa v súlade s § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Brezna (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky
poskytovania jednorazovej dávky v zmysle § 17 zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci
v hmotnej núdzi“) ako aj ďalšej finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách obyvateľom mesta
Brezno na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie a pri zabezpečovaní základných životných
podmienok (ďalej spoločne tiež „príspevky“) z rozpočtu Mesta Brezna (ďalej len „Mesto“).

§2
Vymedzenie základných pojmov
1) Jednorazová dávka je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť fyzickej osobe v hmotnej núdzi
a fyzickým osobám, ktoré sa s fyzickou osobou v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa
v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku vypláca dávka v hmotnej núdzi alebo niektorý
z príspevkov k dávke podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
2) Finančná pomoc v mimoriadnych situáciách je príspevok mesta, poskytovaný občanom s trvalým
pobytom v meste Brezno (ďalej len „obyvateľ mesta“):
- ktorých sociálna situácia je hodná osobitného zreteľa (napr. závažné ochorenie, úmrtie člena
rodiny, alebo iná závažná okolnosť)
ktorí sa ocitnú v stave náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou, pri ktorých je mesto povinné poskytnúť obyvateľovi obce okamžitú pomoc
v zmysle § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

§3
Podmienky poskytnutia príspevkov
1) Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a je určená najmä na zabezpečenie nevyhnutného
ošatenia, nevyhnutného vybavenia domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských
potrieb v súlade s § 17 zákona o pomoci v hmotnej núdzi.
2) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky, spĺňajúci podmienky zákona a tohto nariadenia,
podáva vyplnený formulár žiadosti ( príloha č. 1 VZN) na Mestský úrad v Brezne spolu s prílohami,
ktorými sú:
a) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích
povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia súdu
b) potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že tento je
nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
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c) potvrdenie zo školy o školskej dochádzke, že maloleté dieťa/deti žiadateľa nemajú
neospravedlnené hodiny- v prípade, že žiadateľom o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je
rodina s deťmi
d) potvrdenie mesta, že žiadateľ a spoločne posudzované osoby nemajú voči mestu záväzky po
lehote splatnosti
e) iné relevantné dokumenty, potrebné na posúdenie žiadosti ( napr. potvrdenie zo Sociálnej
poisťovne o podaní invalidného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, vdovského
a vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku v čase podania žiadosti).
3) Finančná pomoc v mimoriadnych situáciách je určená najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov
členov domácnosti, najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, nevyhnutného vybavenia
domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo zabezpečenie iných potrieb podľa zváženia
sociálneho pracovníka.
4 ) Žiadateľ o poskytnutie finančnej pomoci v mimoriadnych situáciách, ktorý sa ocitne v sociálnej
situácii hodnej osobitného zreteľa, podáva vyplnený formulár žiadosti s riadnym odôvodnením
vzniku mimoriadnej situácie na Mestský úrad v Brezne.
5) Príspevky možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej. O forme poskytnutia
rozhodne príslušný sociálny pracovník po prešetrení sociálnej situácie žiadateľa.
6) Jednorazovú dávku a finančnú pomoc v mimoriadnych situáciách možno poskytnúť do výšky
preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 4 tohto nariadenia
7) Obidva príspevky je možné poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz.
8) Príspevky poskytuje mesto zo svojho rozpočtu na základe predloženia písomnej žiadosti
s prílohami a na základe vykonaného sociálneho šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo v mieste, na
ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava.

§4
Limity pre poskytovanie príspevkov
1)Výška jednorazovej dávky bude určená v rozhodnutí vydanom v príslušnom správnom konaní.
2) Finančná pomoc v mimoriadnych situáciách bude poskytnutá oprávnenej osobe podľa
závažnosti sociálnej situácie vo výške stanovenej v § 4 ods. 3 alebo 4 tohto VZN na základe
rozhodnutia primátora mesta.
3) Príspevky môžu byť poskytnuté v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 50 €,
b) dvom osobám spoločne žijúcim maximálne do výšky 80 €,
c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 100 €,
d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 120 €.
4) Finančná pomoc v mimoriadnych situáciách môže byť v odôvodnenom prípade poskytnutá aj vo
vyššej výške na základe rozhodnutia primátora mesta.
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§5
Spoločné ustanovenia
1) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky podľa § 2 ods.1 tohto nariadenia sa vzťahuje
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Na konanie o finančnej
pomoci v mimoriadnych situáciách podľa § 2 ods.2 tohto nariadenia sa nevzťahujú všeobecné
predpisy o správnom konaní.
2) Na poskytnutie finančných príspevkov podľa § 2 tohto nariadenia nie je právny nárok.
3) Príspevky sa poskytujú s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov mesta, schválených na
tieto účely v príslušnom rozpočtovom roku mestským zastupiteľstvom.

II. ČASŤ
§6
Záverečné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia.
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Príloha 1

ŽIADOSŤ
O POSKYTNUTIE JEDNORAZOVEJ DÁVKY
(v zmysle zák. č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

A ĎALŠEJ FINANČNEJ POMOCI V MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
I.

OSOBNÉ ÚDAJE:

Meno a priezvisko,
titul:
Dátum narodenia:
Trvalý pobyt:
Zamestnanie:
Počet detí:
Rodinný stav:
II. DRUH PRÍSPEVKU:

Jednorazová dávka
Finančná pomoc v mimoriadnej situácii
III. ODÔVODNENIE ŽIADOSTI:

IV. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV*:
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti podľa zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V

, dňa

.

................................................
podpis žiadateľa

................................................
podpis zákonného zástupcu

................................................
podpis inej fyzickej osoby
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*týka sa len žiadateľov o finančnú pomoc v mimoriadnych situáciách
V. VYHLÁSENIE ŽIADATEĽA:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti som uviedol/a podľa skutočnosti. Som si vedomý/á
právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Dňa

..................................................
podpis žiadateľa

...................................................
podpis zákonného zástupcu

.................................. .................
podpis inej fyzickej osoby

VI. POTVRDENIE ÚSEKU DANÍ A POPLATKOV*/:
Potvrdenie úseku daní a poplatkov MsÚ Brezno, že žiadateľ (a osoby spolu s ním posudzované) :
MÁ
v čase podania žiadosti finančné záväzky po lehote splatnosti, prípadne iné nesplnené záväzky (uviesť
konkrétne za čo, za ktorý rok a v akej výške): ...........................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
NEMÁ
v čase podania žiadosti finančné záväzky po lehote splatnosti, prípadne iné nesplnené záväzky

...................................................
podpis zodpovednej osoby
*/ nehodiace sa prečiarkne poverený zamestnanec MsÚ

PRÍLOHY:

• Potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach
určených súdom
• Doklady o príjme do domácnosti spoločne posudzovaných osôb
• Potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie
• Potvrdenie zo školy o školskej dochádzke
• potvrdenie mesta, že žiadateľ a spoločne posudzované osoby nemajú voči mestu záväzky po
lehote splatnosti
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