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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Staré Mesto na svojom zasadnutí konanom dňa 

26.09.2019 v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste 

Košice v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom 

nariadení: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 5/2019 

o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 
 

Prvá časť 

Účel vydania, rozsah platnosti a vymedzenie základných pojmov 

 

§1 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Všeobecne všeobecné nariadenie o poskytovaní sociálnej pomoci občanom je spracované v 

súlade s ustanovením § 26 Štatútu mesta Košice, § 3 ods. 4 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 17, 

§ 18 a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba „nariadenie“). 

 

(2) Nariadenie upravuje postup a podmienky, na základe ktorých mestská časť pri výkone svojej 

samosprávnej pôsobnosti poskytuje sociálnu pomoc občanom mestskej časti Košice-Staré 

Mesto (ďalej iba „mestská časť“). 

 

(3) Účelom vydania tohto nariadenia je stanovenie pravidiel, postupov a podmienok pre 

priznávanie a vyplácanie dávok sociálnej pomoci s cieľom zabezpečiť jednotný postup, 

preukaznosť, spravodlivosť, informovanosť a transparentnosť pri poskytovaní dávok sociálnej 

pomoci občanom mestskej časti a vyššiu kvalitu konania o ich žiadostiach. 

 

(4) Dávky sociálnej pomoci podľa tohto nariadenia sú určené občanom mestskej časti a 

fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorí sa dostali do náhlej núdze 

spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, ktorí sa dostali do 

hmotnej núdze, do nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie a sociálnej odkázanosti v dôsledku 

sociálnych udalostí a nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky a prostriedky na 

uspokojovanie základných životných potrieb alebo schopnosti ich zabezpečiť a na ich 

prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci zo strany mestskej časti. Ide o stav hmotnej 

a sociálnej núdze. 

 
§ 2  

Vymedzenie základných pojmov 

 

(1) Za inú podobnú udalosť na účely poskytovania dávky sociálnej pomoci sa považuje: 

a) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom v 

priamom príbuzenstve a žiadateľ zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá rodina, ktorá 

pohreb zabezpečuje je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo jej príjem je do výšky 

životného minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) kúpeľná liečba nezaopatreného dieťaťa žiadateľa, ktorý je odkázaný na dávky v hmotnej 

núdzi, alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle 
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zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

c) liečba závažného dlhodobého ochorenia alebo úrazu občana, ktorá je spojená s dlhodobou 

práceneschopnosťou trvajúcou dlhšie ako tri mesiace alebo fyzických osôb, ktoré sú s občanom 

spoločne posudzované, 

d) úhrada doplatku za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál v prípade závažného 

ochorenia občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje (napr. výdavky 

spojené s nákupom hygienických pomôcok pre bezvládnych), 

e) čiastočná úhrada pomôcky pre fyzickú osobu s preukazom ŤZP, ktorá je na túto pomôcku 

odkázaná podľa komplexného posudku ÚPSVaR, 

f) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti občana alebo fyzických 

osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné nároky na dávku 

sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria 

spoločnú domácnosť. 

 

(2) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácností podľa zákona o pomoci v hmotnej 

núdzi nedosahuje sumy životného minima ustanoveného zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a členovia 

domácností si nevedia  alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva k majetku 

a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.    

 

(3) Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto nariadenia ohrozenie fyzickej osoby 

sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne 

riešiť svoje problémy                                                                                                                           

a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb,  

b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo 

návykových škodlivých činností,  

c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich 

rokov veku,  

d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  

e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,  

f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,  

g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných 

fyzických osôb, alebo  

h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej        

a generačne reprodukovanej chudoby. 

 

(4) Nepriaznivý zdravotný stav je invalidita podľa osobitného predpisu (zákon o sociálnom 

poistení), ťažké zdravotné postihnutie podľa osobitného predpisu (zákon o peňažných 

príspevkoch na kompenzáciu soc. dôsledkov ŤZP), choroba, porucha zdravia alebo zdravotné 

postihnutie uznané príslušným ošetrujúcim lekárom. 

 

(5) Sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť v živote občana alebo fyzických osôb, 

ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorá znamená pre občana alebo fyzické osoby 

obmedzený prístup k uspokojovaniu ich potrieb, prináša určité sociálne dôsledky a na jej 

prekonanie je potrebné poskytnutie sociálnej pomoci zo strany mestskej časti. 

 

(6) Krízová sociálna situácia pre toto nariadenie je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej 

osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie. 
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(7) Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby a 

fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o 

životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod 

ktorou nastáva stav hmotnej núdze. 

 

(8) Za školské potreby sa považujú najmä zošity, písacie potreby, učebnice a nevyhnutné 

individuálne pomôcky, ktoré súvisia priamo s vyučovacím procesom alebo s predškolskou 

výchovou a vzdelávaním dieťaťa v prípravnej triede v predškolskom zariadení. 

 

(9) Za školské a mimoškolské aktivity dieťaťa sa považujú najmä výdavky spojené so pobytom 

dieťaťa v škole v prírode, lyžiarskym alebo plaveckým výcvikovým kurzom alebo pobytom 

dieťaťa v letných táboroch pre školopovinné detí a záujmovou činnosťou dieťaťa. 

 

(10) Za základné vybavenie domácností sa považuje najmä posteľ, periny, paplóny, deky, 

posteľná bielizeň, stôl, stolička, skriňa, chladnička, práčka, sporák, varič, bežný kuchynský riad, 

rádio a vykurovacie teleso. 

 

(11) Občan mestskej časti a spoločne posudzované fyzické osoby sú fyzické osoby s trvalým 

pobytom na území mestskej časti. 

 

(12) Za oprávneného žiadateľa sa považuje aj taká fyzická osoba, ktorej pobyt je možné 

prostredníctvom registra obyvateľov označiť ako pobyt občana v mestskej časti. 

 

(13) Za osamelého občana sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, 

slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí z iných vážnych 

dôvodov (napr. manžel sa dlhodobo zdržiava v cudzine, je vo výkone trestu odňatia slobody, je 

nezvestný a pod.), žije sám a uhrádza si náklady na svoje potreby. 

 

(14) Za osamelého rodiča sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, 

slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž, alebo žena a muž osamelí z iných vážnych 

dôvodov, ktorý sa stará o nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie 

do dovŕšenia 25 rokov veku a sám si uhrádza náklady na svoje potreby a potreby nezaopatrených 

detí. 

 

Druhá časť 

Rozsah poskytovanej sociálnej pomoci a podmienky poskytovania dávok 

 

§ 3  

Rozsah poskytovanej sociálnej pomoci 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje pravidlá a podmienky poskytovania sociálnej 

pomoci občanom mestskej časti a fyzickým osobám, ktoré sú občanom spoločne posudzované, 

a to: 

a) vykonávaním základného sociálneho poradenstva pri zabezpečení základných životných 

podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi a 

b) poskytovaním dávok sociálnej pomoci vo forme: 

1.  nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi spôsobenej živelnou 

pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 

2.  jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa 

spoločne s občanom posudzujú, 
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3.  mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanovi, ktorú mestská časť poskytuje 

nenárokovo nad rámec svojich zákonných povinností. 

 

§ 4 
Základné sociálne poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri 

pomoci v hmotnej núdzi 

 

(1) Základné sociálne poradenstvo je činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru 

sociálnej situácie, na poskytnutie informácií o možností jej riešenia a usmernenie občana pri 

voľbe a uplatňovaní sociálnej pomoci. 

 

(2) Pre občanov mestskej časti vykonáva základné sociálne poradenstvo vecne príslušný 

odborný útvar Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto (ďalej iba “miestny úrad”). 

 

(3) Miestny úrad poskytuje základné sociálne poradenstvo pre občanov mestskej časti 

bezodplatne. 
 

§ 5  

Nevyhnutná okamžitá pomoc 

 

(1) Mestská časť poskytuje nevyhnutnú okamžitú pomoc občanovi v náhlej núdzi spôsobenej 

živelnou pohromou, haváriou (mimoriadna náhla núdza) alebo inou podobnou udalosťou, v 

dôsledku ktorej občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné 

potreby. 

 

(2) Základné životné potreby sú strava, ošatenie, nevyhnutná základná osobná hygiena a 

nevyhnutné výdavky na domácnosť. 

 

(3) Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných 

potrieb spojených s mimoriadnou náhlou núdzou, a ak sa po prešetrení skutočnej udalosti zistí, 

že jednotlivec alebo rodina prišli o majetok alebo majetok bol poškodený, možno takému 

občanovi poskytnúť dávku sociálnej pomoci v prípadoch náhlej núdze až do sumy 333,- 

€/domácnosť. 

 

(4) Dávka sociálnej pomoci v prípadoch náhlej núdze sa poskytne iba vo vzťahu k poškodeniu 

alebo zničeniu majetku, ktorý sa nachádza v katastrálnom území mestskej časti. 

 

(5) Na zmierenie mimoriadne zvýšených výdavkov spojených s inou podobnou udalosťou 

možno poskytnúť dávku sociálnej pomoci pri iných prípadoch hmotnej núdze občanovi až do 

sumy 100,- €/osoba/rok. 

 

(6) O výške sociálnej dávky na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb spojených s 

mimoriadnou náhlou núdzou rozhodne starosta mestskej časti (písomné rozhodnutie obsahuje 

meno a priezvisko občana, trvalé bydlisko, počet spoločne posudzovaných osôb, stručnú 

charakteristiku mimoriadnej udalosti, dátum, v ktorom došlo k mimoriadnej udalosti a 

predpokladaný rozsah poškodenia majetku). 

 

(7) O výške sociálnej dávky na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov spojených s inými 

prípadmi náhlej hmotnej núdze rozhoduje príslušná komisia zriadená Miestnym zastupiteľstvom 

mestskej časti Košice-Mesto (ďalej iba ,, komisia“) na základe písomnej žiadosti občana v lehote 
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do 30 dní od podania úplnej žiadosti. 

 
§ 6  

Jednorazové dávky v hmotnej núdzi 

 

(1) Mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi a 

fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca 

dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke na úhradu mimoriadnych nákladov. 

 

(2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mestská časť poskytne na každý nižšie uvedený účel 

iba raz ročne takto: 

a) na nevyhnutné ošatenie, obuv a hygienické potreby: 

1. pre jednotlivca v sume 35,- € 

2. pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 105,- € 

3. pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi v sume 140,- € 

4. pre dvojicu bez detí v sume 70,- € 

5. pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi v sume 140,- € 

6. pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi v sume 175,- € 

 

b) na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na úhradu poplatkov na školské 

a mimoškolské aktivity dieťaťa 

1. pre dieťa zaradené do predškolskej prípravy v materskej škole na zakúpenie potrieb pre 

vzdelávacie aktivity dieťaťa v sume 20,- €, 

2. pre dieťa navštevujúce 2 .  -  4 .  ročník základnej školy na zakúpenie školských potrieb a 

na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa najviac v sume 50,- € na 

základe potvrdenia príslušného školského zariadenia 

3. pre dieťa navštevujúce 5 .  -  9 .  ročník základnej školy na zakúpenie školských potrieb a 

na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa najviac v sume 60,- € na 

základe potvrdenia príslušného školského zariadenia 

4. pre žiaka strednej školy a študenta vysokej školy na zakúpenie školských potrieb v sume 

35,- € 

5. maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom 

spolu posudzujú maximálne do výšky 170,- €. 

 

c) na základné vybavenie domácnosti za predpokladu, ak občan v hmotnej núdzi alebo 

niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje je majiteľom 

alebo nájomcom bytu, rodinného domu, obytnej miestností v zariadení určenom na trvalé 

bývanie a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe 

nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v 

prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním najviac v sume 

175,- €. 

 

d) na mimoriadne liečebné náklady: 

1. pre občana v hmotnej núdzi najviac v sume 35,- € 

2. pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 35,- € 

3. maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom 

spoločne posudzujú najviac v sume 95,- €. 

 

( 3 )  0  poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) a 

písm. b) tohto nariadenia rozhoduje starosta mestskej časti na základe podkladov pripravených 
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vecne príslušným organizačným útvarom miestneho úradu. Na toto konanie sa vzťahuje zákon 

č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Lehota na vybavenie je určená 

ustanovením citovaného zákona. 

 

(4) O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) a 

písm. d) tohto nariadenia rozhoduje komisia na základe žiadosti občana. Na toto konanie sa 

nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Lehota na 

vybavenie je 60 dní od podania komplexnej žiadosti. 

 

(5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu na základe 

predloženia komplexnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe 

vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta, na ktorom sa žiadateľ obvykle 

zdržiava s výnimkou ustanovenia ods. 2 písm. a) a písm. c). 

 

(6) Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 

spoločne posudzujú, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky 

preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima. 

 

§ 7  

Mimoriadne dávky sociálnej pomoci 

 

(1) Mimoriadne dávky sociálnej pomoci poskytne mestská časť občanovi a fyzickým osobám, 

ktoré sa s občanom spoločne posudzujú a nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, avšak ocitli 

sa v mimoriadne nepriaznivej životnej situácií, alebo je v ohrození ich zdravie, život alebo 

základné životné potreby na základe písomnej žiadosti občana, a to: 

a) na úhradu mimoriadnych výdavkov osamelému občanovi, ktorý žije sám v domácnosti, 

je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten 

nepresahuje 1,5 násobok životného minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona 

č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov najviac do sumy 35,- €/občan/rok, 

b) na úhradu mimoriadnych výdavkov osamelému rodičovi, ktorý sa stará o nezaopatrené 

deti do skončenia povinnej školskej dochádzky' najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ktorého príjem 

a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako 

dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 1,5 násobok životného 

minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 70,- 

€/občan/rok, 

c) na úhradu mimoriadnych výdavkov občanovi, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, 

ktoré sa s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi 

vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 1,5 násobok životného minima určeného podľa 

ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 35,- €, 

d) na úhradu iných akceptovateľných výdavkov občana (napr. výdavky spojené s 

vybavením identifikačnej karty občana pri jej strate alebo odcudzení). Výška bude odporučená  

komisiou, 

e) na úhradu mimoriadnych výdavkov na lieky, kúpeľnú liečbu a zdravotné pomôcky 

občanovi, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku 

ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje 1,5 násobok životného minima určeného podľa 

zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov najviac v súčte do sumy 150,00 €/občan/a rok,   
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f) na úhradu mimoriadnych výdavkov na zdravotné pomôcky občanovi s nádorovým 

ochorením, ktorého zdroj príjmu nepresahuje 1,5 násobok životného minima určeného podľa 

zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov najviac v súčte do sumy 150,00 €/občan/a rok, 

g) na úhradu mimoriadnych výdavkov na nákup špeciálnych potravín, zdravotných 

pomôcok a liekov rodičovi, ktorý sa stará o nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej 

dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa 

s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane 

príspevkov k dávke, avšak  nie vyšší ako 1,5 násobok životného minima určeného podľa zákona 

č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov najviac v súčte do sumy 150,00 €/občan/a rok. 

 

2) Mimoriadna vianočná dávka sociálnej pomoci občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, 

ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú podľa finančnej situácie mestskej časti: 

a) pre občana v hmotnej núdzi najviac v sume 65,- €, 

b) pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 30,- €, 

c) maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom 

spoločne posudzujú najviac v sume 130,- €, 

d) výšku príspevku určí komisia. 

 

Podmienkou je minimálne 5-ročný súvislý trvalý pobyt občana a fyzických osôb, ktoré sa s 

občanom spoločne posudzujú v mestskej časti k 01.01. kalendárneho roka, v ktorom občan 

požiadal o poskytnutie vianočného príspevku. Žiadosti budú posudzované komisiou, ktorá 

následne určí aj výšku vianočného príspevku. 

 

Tretia časť 

Spoločné ustanovenia o dávkach sociálnej pomoci 

 
§ 8  

Podmienky poskytnutia sociálnej pomoci 

 

(1) Jednotlivé druhy dávok sociálnej pomoci sa občanom poskytujú na základe predloženej 

písomnej žiadosti jedenkrát v roku okrem §7 bod 1 písm. e, f, g na miestny úrad, s výnimkou 

poskytnutia jednorazového finančného príspevku na zabezpečenie nevyhnutných životných 

potrieb spojených s mimoriadnou náhlou núdzou. 

 

(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa môže začať konanie o poskytnutí sociálnej 

pomoci aj bez predchádzajúcej písomnej žiadostí oprávnenej osoby o j e j  poskytnutie (napr. na 

návrh starostu, poslanca, zamestnanca miestneho úradu a iného občana). 

 

(3) Písomná žiadosť musí obsahovať meno a priezvisko občana, dátum narodenia, rodné číslo a 

adresu jeho trvalého bydliska, údaje v rovnakom rozsahu o osobách, ktoré sa s občanom 

spoločne posudzujú a doplňujúce údaje o majetkových a bytových pomeroch žiadateľa, 

zdravotnom stave žiadateľa a rodinných príslušníkov. 

 

(4) K žiadosti o poskytnutie jednorazových dávok v hmotnej núdzi a vianočnej dávky sociálnej 

pomoci musí byť priložené aj potvrdenie územne príslušného úradu práce, sociálnych vecí 

a rodiny o priznaní dávok v hmotnej núdzi nie staršie ako 15 pracovných dní.  Pri žiadostí o 

príspevok na školské pomôcky alebo mimoškolské aktivity dieťaťa aj potvrdenie školy o 

dochádzke do školy alebo predškolského zariadenia. 
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(5) Mimoriadna situácia, v ktorej sa občan nachádza, a ktorá si vyžaduje zvýšené výdavky musí 

byť žiadateľom preukázaná listinnými dokladmi (napr. potvrdením zariadenia poskytujúceho 

sociálne služby, zdravotníckeho zariadenia, kópiou listu vlastníctva, kópiou nájomnej zmluvy a 

inými dokladmi). 

 

(6) Na výzvu miestneho úradu žiadateľ o poskytnutie sociálnej pomoci doplní ďalšie údaje alebo 

doklady, ktoré sú potrebné k rozhodnutiu o žiadosti na poskytnutie dávky sociálnej pomoci o 

svojej osobe a osobách, ktoré sa s ním spoločne posudzujú. 

 

(7) Ak žiadateľ nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady v lehote do desiatich 

kalendárnych dní, nebude žiadosť o sociálnu dávku akceptovaná ako opodstatnená. 

 

(8) Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada najmä na starostlivosť o maloleté deti, celkové 

majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb, zdravotný stav 

žiadateľa a rodinných príslušníkov, počet vyživovaných osôb a plnenie podmienok dochádzky 

do školy. 

 

(9) V prípade, ak existuje objektívny dôvod pre individuálne posúdenie žiadosti, komisia môže 

prehodnotiť každú výšku jednorazovej dávky v hmotnej núdzi uvedenej v ustanovení § 6 ods. 2 

tohto ustanovenia a túto zvýšiť najviac o 30 %. 

 

(10) Podmienkou poskytnutia finančných príspevkov s výnimkou finančného príspevku v 

prípadoch náhlej núdze je, aby žiadateľ o finančný príspevok mal vysporiadané finančné vzťahy 

s mestom Košice a mestskou časťou (dlh na nájomnom, na dani z nehnuteľnosti, na poplatkoch 

za odvoz domového odpadu, drobného stavebného odpadu, poplatkoch za psa, za priestupky a 

iné). Splnenie tejto podmienky preukazuje žiadateľ čestným vyhlásením. 

 

(11) Použitie finančných príspevkov poskytnutých ako jednorazové dávky v hmotnej núdzi 

musia byť preukázané listinnými účtovnými dôkazmi z kalendárneho roka, v ktorom žiadateľovi 

bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi (napr. pokladničný doklad z registračnej 

pokladne, doklad o úhrade faktúry, prípadne iným potvrdením o zaplatení výdavku) spolu so 

žiadosťou alebo najneskôr do siedmich kalendárnych dní od prevzatia rozhodnutia alebo 

oznámenia o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej 

núdzi bude vyplatená až po preukázaní úhrady výdavku. 

 

(12) V prípade , že táto povinnosť nebude zo strany žiadateľa splnená, žiadateľ stráca nárok na 

vyplatenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

 

(13) Písomné žiadosti sa podávajú v nasledujúcich lehotách: 

a) na poskytnutie dávky sociálnej pomoci na zmiernenie výdavkov spojených s inými 

prípadmi hmotnej núdze najneskôr do 30 dní od udalosti, 

b) na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi priebežne počas roka, najneskôr do 

20.12. pre príslušný kalendárny rok, v ktorom má byť jednorazová dávka poskytnutá. 

c) na poskytnutie vianočnej dávky sociálnej pomoci príspevku do 30. septembra 

kalendárneho roka, v ktorom má byť vianočný príspevok poskytnutý 

d) pri ostatných dávkach sociálnej pomoci priebežne počas roka. 

 

(14) Ku každej žiadosti bude pripojené čestné vyhlásenie žiadateľa, ktoré je súčasťou žiadosti o 

poskytnutie sociálnej dávky. 
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(15) Na poskytovanie dávok sociálnej pomoci podľa tohto nariadenia nie je právny nárok a 

nevzťahujú sa na nich všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní. Ich poskytnutie 

je limitované výškou výdavkov rozpočtovaných v rozpočte mestskej časti na príslušný 

rozpočtový rok. Finančné príspevky sa poskytujú výplatou v hotovosti z pokladne miestneho 

úradu alebo bezhotovostne (napr. poštovou poukážkou, poukázaním na účet a pod.). 

 
§ 9  

Kontrola poskytovania dávok sociálnej pomoci 

 

(1) Kontrolu poskytovania dávok sociálnej pomoci podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia 

sú oprávnení vykonávať miestne zastupiteľstvo, miestna kontrolórka a miestny úrad mestskej 

časti. 

 

(2) Mestská časť si vyhradzuje právo kontrolovať použitie ním poskytnutých jednorazových 

dávok v hmotnej núdzi. V prípade poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na nákup 

základného vybavenia domácnosti si mestská časť vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho 

využitia priamo v byte občana, ktorému bola dávka poskytnutá. 

 
§10 

Sankcie 

 

(1) V prípade, že občanovi bola dávka sociálnej pomoci vyplatená neprávom z dôvodu, že občan 

neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky, alebo z dôvodu, že si 

občan nesplnil svoje povinností ustanovené týmto nariadením, alebo ju získal podvodom, 

rozhodne starosta mestskej časti bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku 

sociálnej pomoci alebo jej časť. 

 

(2) V prípade, že žiadateľ nebude vedieť neprávom vyplatenú dávku sociálnej pomoci vrátiť 

mestskej časti, v ďalšom období mu dávka sociálnej pomoci nebude poskytnutá. 

 

Štvrtá časť 

Záverečné ustanovenia 
 

§11 

Zrušovacie ustanovenia 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice-Staré Mesto č.1/2012 zo dňa 

14.6.2012. 

 
§12 

Účinnosť 

Toto nariadenie schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré 

Mesto č. 78 zo dňa 26.09.2019 nadobúda účinnosť dňom 1. novembra 2019. 

 

 

                                                                                                                   Ing. Igor Petrovčik 

                                                                                                                 starosta mestskej časti  

                                                                                                                   Košice-Staré Mesto 

 

Zverejnené: 03.10.2019 
 


