
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smernica primátora č. 1 /2014  
 

upravujúcu  postup pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci  pre 
obyvateľov mesta Svidník  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Primátor mesta Svidník podľa § 4 odsek 3 písm. p) a  § 13 odsek 4 písm. e) zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  

vydáva 
 

Smernicu primátora č. 1/2014  
 

upravujúcu  postup pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre 
obyvateľov mesta Svidník  

 
Článok 1 

Úvodné ustanovenia  
 

1. Táto smernica upravuje podmienky poskytovania jednorazovej dávky sociálnej 
pomoci pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, invalidným občanom, chovancom 
detských domovov po skončení ústavnej výchovy a občanom po prepustení z výkonu 
trestu, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Svidník (ďalej len ,,mesta“).  

 
2. Poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci pre rodiny s nezaopatrenými 

deťmi, invalidným občanov, chovancom detských domovov po ukončení ústavnej 
výchovy a občanom po prepustení z výkonu trestu je dobrovoľná, nenároková sociálna 
pomoc v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov vo výške schválenej v rozpočte mesta na príslušný kalendárny rok.  

 
Článok 2 

Výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci  
 

1. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, 
ktoré sa spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú s občanom 
spoločne posudzované nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich 
celkového príjmu nepresahuje 1,3 násobok sumy životného minima určeného 
osobitným predpisom. 

 
2. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť na úhradu mimoriadnych 

výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so vznikom sociálnej 
udalosti. 

 
3. Za mimoriadne výdavky pre účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci 

sa  považujú výdavky na  
a) liečbu závažného ochorenia (ochorení) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so 

žiadateľom spoločne posudzované, 
b) čiastočnú úhradu zdravotnej pomôcky pre žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú 

so žiadateľom spoločne posudzované,  
c) úhradu nákladov na kúpeľnú liečbu pre žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so 

žiadateľom spoločne posudzované,  
d) úhradu nákladov na zakúpenie šatstva, učebných pomôcok a študijných nákladov 

nezaopatreného dieťaťa (detí), 
e) úhradu nákladov na mimoškolskú činnosť nezaopatreného dieťaťa (detí) t.j. 

záujmovú činnosť, nepovinné štúdium cudzích jazykov, športové aktivity, 
športovú reprezentáciu, účasť na sústredení športového klubu a pod., 



f) úhradu nákladov na kúpu alebo opravu nevyhnutného vybavenia a zariadenia 
domácnosti najmä posteľ, stôl, stoličky, skriňa, varič, sporák, práčka, chladnička, 
vykurovacie teleso, palivo, vodovodné batérie, WC, vaňa, 

g) úhradu nákladov pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne 
posudzovaná, 

h) úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, t.j. požiaru, 
záplavy, víchrice a pod., 

i) náklady súvisiace so zakúpením ošatenia, zabezpečením bývania a základného 
vybavenia domácnosti chovancov detských domovov do 1 mesiaca po ukončení 
ústavnej starostlivosti,  

j) náklady súvisiace s obstaraním dokladov, zakúpením ošatenia, zabezpečením 
bývania a základného vybavenia domácnosti občanov z výkonu trestu do 1 
mesiaca po ukončení výkonu trestu, 

k) iné výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo sociálnou 
udalosťou žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne 
posudzované. 
 

4. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť aj rodine s nezaopatreným 
dieťaťom ( deťmi) bez ohľadu na výšku celkového príjmu rodiny pri narodení 

      a)   trojčiat a viac detí, 
      b)   dvojčiat opakovane do dvoch rokov. 

 
Článok 3 

                       Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci  
 
1.   Žiadateľ o priznanie jednorazovej dávky  sociálnej pomoci  podáva písomnú žiadosť 

na Mestský úrad vo Svidníku spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými 
sú 
a) potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, 
b) fotokópia rozhodnutia o príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, 
c) fotokópiu rozhodnutia o vyživovacích povinnostiach určených súdom, 
d) fotokópiu potvrdenia o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie 

v prípade, že je nezamestnaný, 
e) vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o dávku sociálnej pomoci 

rodič (rodičia) s maloletým dieťaťom (deťmi), 
f) fotokópia úmrtného listu v prípade úmrtia spoločne posudzovanej osoby žiadateľa, 
g) fotokópiu o zvýšených nákladoch – úhrada liekov, liečby, atď.,  
h) fotokópiu oznámenia o schválení kúpeľnej liečby poisťovňou, 
i) iné doklady preukazujúce skutočnosti a udalosti. 

 
2.   Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dobrovoľná forma sociálnej pomoci mesta a na 

jej poskytnutie nie je právny nárok. 
 
3.   Jednorazovú dávku sociálnej pomoci  možno poskytnúť raz v kalendárnom roku. 
 
4.  Žiadateľ je povinný do 30 dní odo dňa poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci predložiť na Odbor sociálny, zdravotný, podnikateľskej činnosti a obchodu 
Mestského úradu vo Svidníku doklady o účelnom vynaložení prostriedkov priznaných 
jednorazovou dávkou sociálnej pomoci.  



5.  V prípade, že žiadateľ nesplní povinnosť uvedenú v predchádzajúcom odseku, stratí 
možnosť poskytnutia dávky sociálnej pomoci na dobu nasledujúcich 5 rokov od roku, 
kedy mu jednorazová dávka sociálnej pomoci bola priznaná. 

 
Článok 4 

Výška poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci   
 

1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci môže byť poskytnutá takto: 
a) jednotlivcom maximálne do výšky 25,00 EUR, 
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) 

maximálne do výšky 30,00 EUR, 
c) rodine s nezaopatrenými deťmi 30,00 EUR a za každé dieťa 10,00 EUR, 

maximálne do výšky 60,00 EUR pre rodinu. 
 

Článok 5 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto smernica je platná a účinná od 20. januára 2014. 

 
 

 
 

 
 
 

Vo Svidníku, 16. januára 2014     
 
 
 
 
                                                                                               Ing. Ján Holodňák 
                                                                                                  primátor mesta 

 


