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Návrh VZN obce Zemné č.3/2016 o  poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej 

pomoci a príspevkov občanom obce Zemné  vyvesený na úradnej tabuli v obci Zemné  dňa: 

13.10.2016 

Pripomienky k predloženému návrhu je možne predložiť písomne do 10 dní od zverejnenia na úradnej 

tabuli t.j. do 23.10.2016 

VZN obce Zemné č. 3/2016 o  poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej 

pomoci a príspevkov občanom obce Zemné  schválený Obecným zastupiteľstvom  v Zemnom dňa : 

28.10.2016 uznesením č. 281/281016-Z 

VZN obce Zemné č. 3/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci 

a príspevkov občanom obce Zemné   vyvesené na úradnej tabuli v obci Zemné  dňa: 07.11.2016  

VZN obce Zemné č.3/2016 o  poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej 
pomoci a príspevkov občanom obce Zemné nadobúda účinnosť dňa: 22.11.2016 
 



1. NÁVRH NA UZNESENIE: 
 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom schvaľuje VZN obce Zemné č. 3/2016 o  poskytovaní 
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, finančnej pomoci a príspevkov občanom obce Zemné     

  

 

 

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA: 
 

 
Obec Zemné doposiaľ poskytovalo jednorazovú finančnú výpomoc občanom na základe 
žiadosti oprávnenej osoby v zmysle zákona a v súlade so schváleným rozpočtom obce.  
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 spôsob poskytovania jednorazovej dávky 
v hmotnej núdzi určuje obec všeobecne záväzným nariadením. 
Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia podrobne upravuje podmienky 
poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a stanovuje jednotné pravidlá na 
uplatňovanie formy sociálnej pomoci vrátane jednorazového finančného príspevku 
dôchodcom obce Zemné nad 75 rokov,  pre rodiny so zdravotne postihnutými deťmi, 
zabezpečenie pohrebu pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, 
príspevok pre pozostalého a stravovanie dôchodcov.  
 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemné č. 3/2016 
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi , finančnej pomoci a príspevkov občanom 

obce Zemné 
 

Obecné zastupiteľstvo obce Zemné v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 , § 11 ods. 4 písm. g) a § 
3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím 
§ 27 zák. NR SR č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  a v súlade so zákonom NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a 
doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 
 
 
 

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „VZN“) na úseku 
sociálnych vecí je upraviť podmienky na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi fyzickým 
osobám s trvalým pobytom na území obce Zemné, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej 
situácii a potrebujú pomoc z dôvodu: 

 a)  hmotnej núdze podľa zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o 
 zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 b)  živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v zmysle zákon a č. 369/1990 
 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, 

 c)  z iných príčin (úmrtie občana a iné). 
2) Obec poskytuje fyzickým osobám uvedeným v odseku 1 tohto ustanovenia VZN 

poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze. 
3) Toto VZN ďalej upravuje podmienky poskytovania finančného príspevku z rozpočtu  
 obce fyzickým osobám s trvalým pobytom na území obce: 
 a) pri príležitosti životného jubilea , 
 b)  k stravovaniu dôchodcov. 
 
 

§ 2 
Vymedzenie niektorých pojmov 

1) Na účely tohto VZN sa rozumie: 
 a) náhla núdza je stav, do ktorého sa dostane fyzická osoba pri živelnej pohrome, 

 haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 
 b) finančný príspevok jubilantom je jednorazová dávka, poskytnutá občanovi pri  

 príležitosti dosiahnutia veku 70 rokov a veku nad 70 rokov, 
 c) príspevok obce k stravovaniu dôchodcov je finančná čiastka k cene stravného lístka 

 pre dôchodcov, ktorí spĺňajú podmienky podľa čl. 6 a čl. 7 tohto VZN   
 
 
 

§ 3 
Pomoc pri mimoriadnej udalosti 

1) Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, obec uhradí najnutnejšie pohrebné 
výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov. Úhradu poskytnutej sumy si obec 
v plnej výške uplatní v dedičskom konaní po zosnulom občanovi. Ak občan nezanechal 
žiadny majetok, výdavky spojené s pohrebom znáša obec. 



2) Jednorazová dávka sa poskytuje na základe riadne vyplnenej a vydokladovanej žiadosti 
a) rodinám, kde si dieťa vyžaduje mimoriadnu starostlivosť a pri závažných ochoreniach na 

mimoriadne náklady do výšky 100,00 € raz za rok 
b) pri náhlom úmrtí člena rodiny pre vdovu prípadne vdovca a na osirelé nezaopatrené deti do 

výšky 80,00 € , bez zisťovania  výšky príjmu 
3) Obec poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi 

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou udalosťou kompenzáciu škody najviac 
do výšky 350 eur. 

 
 

§ 4 
Jednorazový finančný príspevok dôchodcom  

Obec Zemné poskytne všetkým dôchodcom –jubilantom 70, 75, 80, 85, 90-ročným a starším 
dôchodcom každoročne jednorazový finančný príspevok vo výške 15 eur bezohľadne na 
výšku ich dôchodku. Príspevok sa odovzdáva slávnostne v mesiaci október za účasti starostu 
obce. 
 
 

§ 5 
Stravovanie dôchodcov 

 
1) Stravovanie dôchodcov je služba, ktorú obec Zemné poskytuje v rámci svojho sociálneho 

programu občanom obce, ktorí sú poberateľmi starobného, invalidného vdovského, 
vdoveckého alebo sociálneho dôchodku.  

2) Stravovanie je zabezpečované v školskej jedálni, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce. 

3) Stravníkom je záujemca o stravovanie, ktorý splnil stanovené podmienky a je mu 
predmetná služba obcou zabezpečovaná. 

4) Poskytovanie stravovania nie je nárokovateľnou službou. 
 
 

§ 6 
Podmienky poskytovania stravovania 

1) Poskytovateľ môže poskytnúť príspevok občanovi, ktorý je prihlásený k trvalému pobytu 
na území obce Zemné, požiada o príspevok písomne, a poberá dôchodok uvedený v § 7 
tohto VZN a spĺňa aspoň jednu z týchto podmienok: 

 a)  je dôchodca vo veku nad 75 rokov (vrátane) a žije sám bez rodinných príslušníkov 
 b)  je dôchodca vo veku 62 rokov a má ťažké zdravotné postihnutie (držiteľ ZŤP, ZŤP/S) 

a žije sám bez rodinných príslušníkov 
2) Záujemca o stravovanie musí o poskytovanie stravovania písomne požiadať obec Zemné. 

Písomná žiadosť obsahuje osobné údaje žiadateľa, údaje o ekonomickej a sociálnej 
situácii, odôvodnenie žiadosti, čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo 
nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb a prílohy potvrdené 
príslušnými inštitúciami (doklad ZŤP,  lekársky posudok o zdravotnom stave a percente 
invalidity, a pod.). Žiadosť o príspevok na stavovanie je Príloha č.1 VZN č. 3/2016.  

3) Príspevok sa neposkytuje občanovi, ktorý má k dátumu podania žiadosti nevyrovnané 
záväzky voči poskytovateľovi (daňové a iné povinnosti).  

4) Príspevok sa neposkytuje občanovi, ktorého rodinný príslušníci žijúci sním v spoločnej 
domácnosti majú k dátumu podania žiadosti nevyrovnané záväzky voči poskytovateľovi 



(daňové a iné povinnosti). V odôvodnených prípadoch pri nesplnení tejto podmienky 
rozhodne o poskytnutí príspevku starosta obce.  

 
§ 7 

Príspevok obce na stravovanie 
1) Cena stravného lístka (stravnej jednotky), ktorý poskytuje obec je 3,30 eura. 
2) Finančný príspevok obce k stravnému lístku je: 
 a) 1,50 euro osobám, ktoré majú dôchodok do výšky 250 eur mesačne – stravník doplatí 

 k stravnému lístku 1,80 eura 
 b) 1,05 eura osobám, ktoré majú dôchodok nad 250 eur do 350 eur mesačne – stravník 

 doplatí k stravnému lístku 2,25 eura. 
 c) 0,75 eura osobám, ktoré majú dôchodok nad 350 eur do 400 eur mesačne, stravník 

 doplatí k stravnému lístku 2,55 eura. 
 d) dôchodca zaplatí plnú výšku ceny stravného lístka, ak jeho dôchodok je vyšší ako 400 

 eur mesačne. 
3) Výška príspevku obce na stravovanie dôchodcov sa prepočítava vždy pri zvyšovaní 

dôchodkov. 
4) Stravník je povinný oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za stravovanie. 
5) Príspevok na stravovanie sa bude poskytovať opakovane po dobu trvania podmienok na  
 jeho poskytnutie. 
6) Stravníkovi, ktorý má vydané oznámenie o poskytovaní príspevku na stravovanie a za 

posledných 6 mesiacov túto možnosť nevyužil, ani prípadne neodôvodnil, sa priznaný 
príspevok odníme. V prípade záujmu musí opätovne požiadať o jeho priznanie.  

7) Bližšie informácie o spôsobe a forme poskytovania stravovania získa záujemca na 
Obecnom úrade v Zemnom.  

8) Celková suma príspevku na stravovanie bude každoročne určená v rozpočte obce Zemné. 
Následne bude upravený aj príspevok na jednu stravnú jednotku. 

 
 

§ 8 
Spôsob zabezpečenia stravovania 

 
1) Stravovanie zabezpečuje dodávateľ podľa § 5 ods. 2 
2) Stravníkovi bude zabezpečené stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky – teplého 

obeda, pozostávajúcej z polievky a hlavného jedla, a to počas pracovných dní v príslušnom  
 roku. 
3) Stravník si stravu objednáva priamo u dodávateľa, pričom nárok na príspevok dokladuje 

oznámením obce o poskytovaní príspevku na stravovanie.  
4) Stravník uhrádza dodávateľovi výšku ceny za stravu zníženú o výšku príspevku 

poskytovateľa uvedenú v § 7. 
5) Dodávateľ je povinný upozorniť obec Zemné a stravníka na zmenu ceny obeda jeden 

kalendárny mesiac vopred.  
6) Zúčtovanie príspevku zabezpečí za stravníka dodávateľ. Spôsob zúčtovania príspevku 

dohodne dodávateľ s obcou Zemné v zmluve o poskytovaní stravovania.  
 

 
 
 
 
 



 
§ 9 

Záverečné a zrušovacie ustanovenie 
1) Na tomto VZN č. 3/2016 sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Zemnom dňa  28.10.2016, 
 uznesením č. 281/281016-Z 
2) Toto VZN nadobúda účinnosť uplynutím 15. dňovej lehoty povinného vyvesenia na 

úradnej tabuli obce Zemné  


