
Mestské zastupiteľstvo v Rajci v zmysle zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi  a o zmene a doplnení  niektorých 
zákonov a  zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení  neskorších predpisov vydáva tieto 

                           Zásady poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

Účelom týchto zásad  je stanoviť podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi  
občanom mesta Rajec s trvalým pobytom na území mesta, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, zabezpečiť 
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a hospodárnosť pri nakladaní s finančnými 
prostriedkami. 

Čl.2 

Vymedzenie základných pojmov 

1/ Pre účely tohto nariadenia sa pod pojmom jednorazová dávka v hmotnej núdzi rozumie dávka, 
ktorú možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej 
núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych 
výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre 
nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. 

 2/ Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne 
posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej 
núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného 
minima.  

3/ Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne 
posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne 
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. 

4/ Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa považujú 
výdavky spojené: 

a) so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, 
na  lyžiarsky, plavecký  výcvikový kurz, alebo na kúpeľnú liečbu a pod. 

b) s kúpou a opravou základného vybavenia domácnosti pod ktorým sa rozumie: stolička, stôl, 
skriňa, posteľ, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka ak nie sú súčasťou bytového 
domu 

c) s kúpou základného vybavenia pre dieťa navštevujúce školu 
d) úhradu doplatku za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál v prípade závažného ochorenia 

občana v hmotnej núdzi alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje 
e)  nevyhnutné výdavky spojené s úmrtím  člena rodiny 
f) iné akceptovateľné mimoriadne výdavky 

5/ Poskytovateľom dávky je Mesto Rajec.  
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Čl.3 

Žiadosť  a postup pri vybavovaní žiadosti 

1/  Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne občanovi na základe písomnej žiadosti, ktorú je 
žiadateľ povinný vyplniť  na tlačive vydanom správnym oddelením mesta Rajec. 

2/ Žiadateľ o jednorazovú dávku  v hmotnej núdzi doručí  písomnú žiadosť  osobne alebo poštou na 
podateľňu MsÚ Rajec. 

3/ V žiadosti žiadateľ  uvedie dôvody,  na aký účel žiada poskytnutie jednorazovej dávky, pričom 
zároveň s podaním žiadosti je povinný preukázať splnenie podmienok   hmotnej núdze.  

4/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi prehodnotí sociálno-zdravotná komisia 
pri MZ  v Rajci, na základe žiadosti a šetrenia sociálneho pracovníka. Komisia ako poradný orgán po 
vyhodnotení žiadosti predloží žiadosť primátorovi na rozhodnutie spolu s odporúčaním, či je dôvodné 
žiadosti vyhovieť, alebo žiadosť zamietnuť.   O poskytnutí  dávky alebo zamietnutí žiadosti rozhoduje 
primátor mesta.  

5/ O poskytnutí dávky  alebo zamietnutí žiadosti o poskytnutie  jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
vyhotoví poskytovateľ rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Z.z. o správnom konaní  v znení 
neskorších predpisov. Rozhodnutie  musí obsahovať označenie poskytovateľa dávky, osoby, ktorej je 
dávka poskytnutá, výšku dávky, formu poskytovaného plnenia, účel, na ktorý poskytovateľ dávku 
žiadateľovi poskytuje a lehotu, do ktorej je žiadateľ povinný preukázať  poskytovateľovi účel použitia 
dávky.    

Čl.4 

Forma poskytovania 

1/ Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme: 

a) peňažného plnenia   
b) vecného plnenia 

2/ Vo forme vecnej dávky sa jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytne v tom prípade, ak nie je 
predpoklad využitia finančných prostriedkov na účel,  na ktorý sa poskytla. 

3/ V prípade vecnej dávky finančné prostriedky na jej zakúpenie prevezme od poskytovateľa dávky  
( z pokladne MsÚ) sociálny pracovník oddelenia správneho, ktorý zabezpečí nákup vecného plnenia  
a toto odovzdá  žiadateľovi.  

4/ Žiadateľovi, ktorému sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi, je povinný preukázať 
použitie plnenia  na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, 
v lehote najneskoršie do 30 dní odo dňa prevzatia plnenia, a to predložením  dokladov  o nákupe, 
prípadne iných dokladov  alebo dôkazov preukazujúcich použitie  poskytnutého plnenia . 
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5/ V prípade, ak osoba, ktorej bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi  nepreukáže 
v lehote uvedenej  ods. 4/ tohto článku  použitie poskytnutého  plnenia na účel  určený rozhodnutím, 
je povinná vrátiť   prevzaté plnenie  v lehote určenej poskytovateľom na vrátenie plnenia.  

6/ Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť najviac vo výške 100 €. 

7/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje jedenkrát ročne. 

8/ Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok. 

Čl.5 

Spoločné  ustanovenia 

1/ V zmysle § 106 odst. 22 zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, 
sociálne pôžičky Mesto Rajec nadobudnutím účinnosti  týchto zásad  nebude poskytovať. 

Čl.6 

Zrušovacie ustanovenia 

1/ Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia zásady poskytovania jednorazových dávok sociálnej pomoci 
fyzickým osobám na území mesta Rajec, ktoré boli schválené MZ v Rajci uznesením  č. 18/2005 zo 
dňa 03.02.2005. 

Čl.7 

Záverečné ustanovenia 

1/ Tieto zásady boli schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rajci dňa 10.12.2009 
uznesením číslo  172/2009, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2010.   

 

 

                                                                                                                                Ing. Ján Rybárik   v. r.  
                                                                                                                                primátor mesta 


