
    Mestské zastupiteľstvo Mesta Rajec podľa § 3 ods. 2 písm. g) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia  

N á v r h  Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2018 

o poskytovaní jednorazovej sociálnej pomoci obyvateľom mesta Rajec  
 

Čl. 1 

Predmet úpravy  

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje poskytovanie jednorazovej 

sociálnej pomoci obyvateľom Mesta Rajec (ďalej len „obyvateľ“) v čase náhlej núdze 

z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Rajec, vyčlenených na tento účel formou 

jednorazovej sociálnej dávky. 

 

Čl. 2 

Vymedzenie pojmov  

 

1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v meste 

Rajec, odkázaným na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na preklenutie 

nepriaznivej životnej situácie. 

2. Jednorazovú sociálnu dávku je možné poskytnúť podľa tohto VZN, ak nepriaznivý 

životný stav je spôsobený : 

a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa, ktorý spôsobil podstatný pokles 

príjmu, 

b) nečakanou vážnou životnou udalosťou, 

c) dlhodobo nepriaznivou sociálnou situáciou, 

d) náhlym, obyvateľom nezavineným nadmerným finančným zaťažením, 

e) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ ocitol v 

finančnej núdzi. 

3. Príspevky na kompenzácie, ktoré obyvateľ poberá z dôvodu zhoršeného zdravotného 

stavu  sa do celkového príjmu nezapočítavajú. 

Čl. 3 

Podmienky poskytovania jednorazovej sociálnej dávky 

 

1. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky sa považuje : 

osamelý obyvateľ žijúci v samostatnej domácnosti, ktorý poberá niektorú z dávok 

dôchodkového zabezpečenia, splnil niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2 ods. 2 

a jeho príjem nepresahuje sumu 305 € a jeho jediným zdrojom príjmu je invalidný 

alebo starobný dôchodok. 

2. Za príjem na účel poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky podľa tohto VZN sa 

považuje príjem posudzovanej osoby, podľa zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom 

poistení v platnom znení. 

 

3. Žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči Mestu Rajec. 



Čl. 4 

Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky 

 

1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto 

VZN, na základe ich písomnej žiadosti. 

Obyvateľ žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky na predpísanom tlačive – 

„Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky“ (ďalej len „žiadosť“). K žiadosti 

predkladá tieto doklady : 

a)  výška príjmu obyvateľa  a to za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti, 

b) u zdravotne ťažko postihnutých občanov preukaz ZŤP, ktorého kópia je prílohou 

k žiadosti. 

2. Výška jednorazovej sociálnej dávky za kalendárny rok pre posudzovanú osobu je     

maximálne do výšky 100 € (Čl. 3 ods.1). 

3. Jednorazová sociálna dávka sa vypláca v hotovosti cez pokladňu mestského úradu. 

V prípade potreby je možné dávku poskytnúť aj vecnou formou. 

Čl. 5 

Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci 

 

1. Finančná pomoc poskytovaná Mestom Rajec vo forme jednorazovej sociálnej dávky 

má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá obyvateľ právny nárok. 

2. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky na základe odporučenia sociálno-

zdravotnej komisie pri MZ Rajec, rozhoduje primátor mesta na základe písomnej 

žiadosti obyvateľa mesta vždy, však podľa individuálneho posúdenia miery sociálnej 

situácie obyvateľa. Rozhodnutie sa žiadateľovi oznámi písomne. 

 

Čl. 6 

Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti 

 

Obyvateľ, ktorý žiada o jednorazovú sociálnu dávku je povinný na výzvu preukázať 

v stanovenej lehote 30 dní skutočnosti, rozhodujúce pre poskytnutie jednorazovej sociálnej 

dávky. V prípade, že mu bola jednorazová sociálna dávka vyplatené neprávom z dôvodu, že 

obyvateľ neoznámil alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce poskytnutie dávky, rozhodne 

primátor mesta bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej 

pomoci. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. ......./2018 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom 

v Rajci,  dňa .................. uznesením č. ........../2018 a nadobúda účinnosť dňom ........................  

 

 

 

 

                                                                                                        Ing. Ján Rybárik 

                                                                                                          primátor mesta 


