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1.    Účel 

 
 
1.1. Interná smernica upravuje poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi (JDvHN) definuje zákon č. 417/2013 Z.z. 
o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení v § 17 ods. 1, že jednorazová dávka je 
určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na 
zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia 
domácnosti a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho 
telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, 
mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb. 
 

2. Pojmy a skratky 
2.1.      Pojmy 

Neobsahuje 
 

2.2.     Skratky 
 MsZ  - Mestské zastupiteľstvo 
 ZUČ  - Záujmová umelecká činnosť 
 ÚPSVaR - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
 MsÚ  - Mestský úrad 
 JDvHN  - Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 
 DvHN  - Dávka v hmotnej núdzi 
 
3. Podmienky a postup  
      I. 
3.1.      Podmienky a postup poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
 
3.1.1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi  (ďalej len JDvHN) sa poskytuje občanom 

s trvalým pobytom na území mesta na základe písomnej žiadosti, ktorá musí 
obsahovať meno a priezvisko občana, jeho trvalý pobyt, údaje o fyzických osobách, 
ktoré sa s občanom spoločne posudzujú a účel, pre ktorý žiada poskytnúť 
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. 

3.1.2. V zmysle platnej legislatívy je občan povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na 
poskytnutie JDvHN (rodinné pomery, majetkové pomery, výšku príjmov) a umožniť 
povereným zamestnancom MsÚ návštevu v byte. 

3.1.3. Pri posudzovaní žiadosti o poskytnutie JDvHN sa bude zohľadňovať, či občan nie je 
dlžníkom mesta, či nezaopatrené deti v rodine pravidelne plnia školskú dochádzku 
v priebehu kalendárneho roka, v ktorom žiadajú o JDvHN a či všetci žiadatelia 
o JDvHN majú trvalý pobyt v meste Prievidza najmenej 1 rok pred podaním žiadosti o 
JDvHN. 

3.1.4. Výška a forma JDvHN bude stanovená individuálne, podľa aktuálnej sociálnej 
situácie občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, na 
základe odporúčania odboru školstva a starostlivosti o občana MsÚ. 

3.1.5. JDvHN môže byť priznaná najviac 2-krát po sebe v posledných troch rokoch,  okrem 
roku podania žiadosti. To neplatí, ak sa občan, resp. rodina ocitne v závažných 
životných situáciách: v prípade živelnej pohromy najmä (požiar, povodeň, iná 
priemyselná alebo ekologická katastrofa), úmrtia v rodine, návštevy dieťaťa v škole 
v prírode, na lyžiarskom, plaveckom výcviku a iných školských aktivitách. 
V uvedených prípadoch sa JDvHN poskytne občanovi formou vecnej dávky. 
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3.2. Okruh ob čanov pre poskytnutie JDvHN: 

 
3.2.1. Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi     

spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke 
v hmotnej núdzi.   

3.2.2. Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 
spoločne posudzujú, ktorých príjem presahuje životné minimum maximálne o 35,00 €. 

 
 
3.3. Využitie JDvHN: 

 
3.3.1. mimoriadne výdavky na nevyhnutné ošatenie 
3.3.2. mimoriadne výdavky na základné vybavenie domácnosti 
3.3.3. mimoriadne výdavky na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa 
3.3.4. mimoriadne výdavky spojené s účasťou nezaopatreného dieťaťa v škole v prírode, na 

lyžiarskom výcviku, na plaveckom výcviku 
3.3.5. výdavky spojené so záujmovou činnosťou nezaopatreného dieťaťa (poplatky ZUČ, 

sústredenia, športové triedy) 
3.3.6. mimoriadne liečebné náklady 
3.3.7. mimoriadne výdavky na úhradu zdravotníckych a kompenzačných pomôcok (napr. 

dioptrické okuliare, ortodontické pomôcky, ortopedické pomôcky, polohovacie lôžko.) 
3.3.8. mimoriadne výdavky pri úmrtí v rodine (na preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní 

vdovského /vdoveckého a sirotského dôchodku) 
3.3.9. preklenutie finančnej tiesne pri vybavovaní zákonných nárokov (výživné, nemocenské 

dávky, dôchodkové dávky)  
3.3.10. mimoriadne výdavky pri narodení troch a viac detí súčasne 
3.3.11. mimoriadne výdavky pri živelnej pohrome najmä (požiar, povodeň, iná ekologická 

alebo priemyselná katastrofa). 
 
 
3.4. Výška JDvHN: 
3.4.1. pri určení výšky JDvHN mesto vychádza z individuálnej sociálnej situácie žiadateľa a 

možností rozpočtu mesta. 
3.4.2. v individuálnych prípadoch môže primátor mesta na návrh príslušného útvaru určiť  

   výšku finančného príspevku JDvHN najviac do výšky trojnásobku životného        
minima. 

 
Výška JDvHN: 
 
JDvHN pre občanov, ktorí nemajú v starostlivosti nezaopatrené deti a ktorí nepoberajú 
dôchodok: 
 

Občan poberajúci DvHN, neevidovaný 
v evidencii nezamestnaných/dvojica 

do 25,00 €/do 40,00 € 

Občan poberajúci DvHN, evidovaný 
v evidencii nezamestnaných /dvojica 

do 30,00 €/do 50,00 € 

Občan poberajúci DvHN, evidovaný 
v evidencii nezamestnaných, vykonávajúci 
aktivačné práce /dvojica 

do 40,00 €/do 60,00 € 

Občan vybavujúci si zákonom stanovené 
nároky 

do 100,00  € 
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JDvHN pre občanov poberajúcich starobný, invalidný, vdovský dôchodok a DvHN: 
 

Občan poberajúci dôchodok a DvHN/dvojica do 50,00 €/do 70,00 € 

Občan poberajúci dôchodok a DvHN na 
liečebné náklady a hospitalizáciu/dvojica 

do 80,00 €/do 100,00 € 

Občan poberajúci dôchodok a DvHN 
vybavujúci si zákonom stanovené nároky   

do 100,00 € 

 

JDvHN pre rodiny s deťmi: 

1 rodič + 1 dieťa do 100,00 € 
1 rodič + 2,3 deti do 180,00 € 
1 rodič + 4 a viac detí do 230,00 € 
2 rodičia + 1 dieťa do 120,00 € 
2 rodičia + 2,3 deti do 200,00 € 
2 rodičia + 4 a viac detí do 250,00 € 

 
V osobitných prípadoch ako je škola v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvik, iná 
záujmová činnosť (reprezentácia školy alebo mesta) alebo závažný zdravotný dôvod 
(ortodontický, onkologický, ortopedický, očný zdravotný problém), liečebné náklady 
spojené s nástupom na pobyt dieťaťa v ozdravných zariadeniach sa bude posudzovať 
individuálne. 

 
3. 5. Forma: 
 
3.5.1. peňažná 
3.5.2. poukážka na nákup potravín 
3.5.3. vecná  
3.5.4. kombinovaná 
3.5.5. osobitný príjemca 
 
 
4. Záverečné ustanovenia 
 
4.1  IS č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom mesta 

Prievidza bola schválená uznesením MsZ č. 44/08 zo dňa 26.2.2008 a nadobudla 
účinnosť 1.3.2008. 

          
  

4.2  Doplnok č. 1 k IS č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
občanom mesta Prievidza bol schválený uznesením MsZ č.156/2011 zo dňa 31.5.2011 
s účinnosťou od 1.6.2011. 

 
4.3.  Doplnok č. 2 k IS č. 32 Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

občanom mesta Prievidza bol  schválený uznesením MsZ č. 205/2012 zo dňa 
28.8.2012 a nadobúda účinnosť dňom 1.9.2012. 

 
4.4.  Doplnok č. 3 k IS Kritériá na poskytovanie jednorazovej dávky hmotnej núdzi občanom 

mesta Prievidza bol schválený uznesením MsZ č. 101/2014 zo dňa 25.3.2014 
s účinnosťou od 1.1.2014. 
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5. Odkazy a poznámky  
 

5.1.  Súvisiace normy a predpisy 
- Zákon č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
- Zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní v platnom znení 
- Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení 
 

6. Interné dokumenty 
 
     
7. Rozdeľovník 
 Sekretariát primátora mesta 
 Sekretariát prednostu MsÚ 
 Vedúci odborov MsÚ 
  
 
8.  Prílohy 
8.1.  Príloha č. 1: Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 
 
 
 
  

 Vypracovali Posúdil Posúdila 
 
Schválené 

Meno a priezvisko Mgr. Vlasta Miklasová 
MVDr. Norbert 
Turanovič 

JUDr. Katarína 
Macháčková 

 
 
 
uznesením MsZ 
č. 101/2014 
dňa 25.3.2014 

Funkcia 
vedúca odboru 
školstva a starostlivosti 
o občana 

prednosta MsÚ primátorka mesta 

Dátum 1.4.2014 1.4.2014 1.4.2014 
Podpis 
 

   

Meno a priezvisko Mgr. Jana Králová JUDr. Róbert Pietrik  

Funkcia 
vedúca  sociálneho 
oddelenia 

vedúci právnej 
kancelárie  

Dátum 1.4.2014 1.4.2014  
Podpis 
 

   

 
 
 
 


