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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Giraltovce číslo 26/2006
o postupe pri výkone osobitného príjemcu občanov poberajúcich 

dávku v hmotnej núdzi a príspevky k sociálnej dávke 
pre občanov s trvalým pobytom v meste Giraltovce



Mestské zastupiteľstvo v Giraltovciach v zmysle  § 6 odst.1 a § 11 odst.4 písm. g) 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 
pre územie mesta Giraltovce  toto „Všeobecné záväzné nariadenie č.26/2006 o postupe pri 
výkone osobitného príjemcu občanov poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a príspevky 
k sociálnej dávke pre občanov s trvalým pobytom v meste Giraltovce“.

§ 1

Toto VZN  upravuje podmienky a postup pri výkone osobitného príjemcu pre občanov 
poberajúcich dávku v hmotnej núdzi a príspevky k sociálnej dávke pre občanov s trvalým 
pobytom v Giraltovciach v zmysle zákona 599/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.

§ 2

Pôsobnosť obce  v zmysle citovaného zákona

Mesto Giraltovce sa na základe dohody medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Bardejove a Mestským úradom Giraltovce stáva osobitným príjemcom v zmysle 
ustanovenia § 28 ods. 3 a 4 zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti 
a) rozhoduje1

1. o pomoci v hmotnej núdzi podľa § 19 ods. 5 príspevkami,
2. o zániku hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok 

a pomoci v hmotnej núdzi,
3. o zániku nároku na aktivačný príspevok,
4. o zániku nároku na príspevok na bývanie,
5. o odňatí príspevkov na pomoc v hmotnej núdzi,
6. o vrátení neprávom vyplatených príspevkov,
7. o preddavkovom priznaní príspevkov na pomoc v hmotnej núdzi,
8. o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení príspevkov,
9. o určení a o uvoľnení osobitného príjemcu príspevkov,
10. o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
11. o zúčtovaní dávky sociálnej pomoci s dávkou a príspevkami podľa § 33 ods. 6 

a  § 33b.
12. o zastavení výplaty príspevkov.

b) dohliada, ako osobitný príjemca plní povinnosti podľa tohto zákona,
c) získava podklady na rozhodovanie a sledovanie účelného využitia vyplatených 

príspevkov  priamo v prirodzenom prostredí občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, 
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú,

d) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pri pomoci 
v hmotnej núdzi,

e) vedie evidenciu občanov poberajúcich dávku a príspevky podľa tohto zákona,
f) koordinuje činnosť orgánov a organizácií uvedených v § 30 pri zabezpečení 

základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.
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2. Obec pri prenesenom výkone štátnej správy
     a) rozhoduje2

         1. o hmotnej núdzi, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej
             núdzí dávkou a príspevkami, 
         2. o vrátení neprávom vyplatenej dávky na zabezpečenie základných životných 

podmienok príspevku na zdravotnú starostlivosť, ochranného príspevku a
aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10,

        3. o preddavkovom priznaní dávky na zabezpečenie základných životných podmienok, 
príspevku na zdravotnú starostlivosť a ochranného príspevku,

        4. o odňatí a zastavení výplaty dávky na zabezpečenie základných životných podmienok,
            príspevku na zdravotnú starostlivosť, ochranného príspevku a aktivačného príspevku 

podľa § 12 ods. 9 a 10,
        5. o dodatočnom priznaní, zvýšení, znížení alebo doplatení dávky na zabezpečenie 

základných životných podmienok, príspevku na zdravotnú starostlivosť, ochranného 
príspevku a aktivačného príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10,

        6. o určení a o uvoľnení osobitného príjemcu dávky na zabezpečenie základných 
životných podmienok, príspevku na zdravotnú starostlivosť a ochranného príspevku,

        7. o zastavení výplaty príspevkov. 
    b) zabezpečuje základné životné podmienky podľa § 19 ods. 6 písm. a) a poskytuje 

príspevok na zdravotnú starostlivosť, ochranný príspevok a aktivačný príspevok podľa § 
19 ods. 6 písm. b),

    c) dohliada, ako si osobitný príjemca plní povinnosti podľa tohto zákona,
    d) uzatvára písomnú dohodu s úradom podľa §28 ods. 3 a 4, s obsahom ktorej oboznámi 

poberateľov dávky a príspevkov vo svojom územnom obvode,
    e) podáva podnet podľa § 29 ods. 4 písm. a) a b) orgánom činným v trestnom konaní na 

začatie konania,
    f) vykonáva poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v 

hmotnej núdzi,
    g) získava podklady na rozhodovanie a sledovanie účelného využitia vyplatenej dávky na 

zabezpečenie základných životných podmienok, ochranného príspevku a aktivačného 
príspevku podľa § 12 ods. 9 a 10 priamo v prirodzenom prostredí občana v hmotnej 
núdzi a fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú,

    h) vedie evidenciu občanov poberajúcich dávku a príspevky podľa tohto zákona,
    i)  koordinuje činnosť orgánov a organizácií uvedených v § 30 pri zabezpečení základných 

životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi.

§ 3

Osobitný   príjemca

(1) Osobitný príjemca podľa tohto zákona je obec alebo, ak je to odôvodnené, iná 
právnická osoba alebo fyzická osoba. Osobitného príjemcu určuje rozhodnutím úrad, 
ak tento zákon neustanovuje inak. Ak osobitný príjemca zabezpečuje dávku 
a príspevky vo vecnej forme, je povinný ich poskytovať za cenu obvyklú a na mieste 
dostupnom občanovi v hmotnej núdzi.

(2)  Úrad určí osobitného príjemcu, ak sa doterajšou výplatou dávky a príspevkov  
nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú dávka a príspevky určené. Úrad
určí osobitného príjemcu po jeho predchádzajúcom súhlase. Úrad uvoľní osobitného 
príjemcu, ak pominuli dôvody na jeho určenie.
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(3) Obec je osobitným príjemcom dávky a príspevkov na základe rozhodnutia úradu aj 
vtedy, ak súhlasí, že bude vykonávať funkciu osobitného príjemcu voči všetkým 
občanom vo svojom územnom obvode, ktorým úrad priznal dávku a príspevky 
právoplatným rozhodnutím. Podmienka podľa ods. 2 prvej vety sa nepoužije. Na 
takýto výkon osobitného príjemcu úrad s obcou uzatvorí  písomnú dohodu.3

(4) Dohoda podľa odseku 3 musí obsahovať
a) identifikačné údaje zúčastnených strán,
b) čas, na ktorý sa dohoda uzatvára,
c) identifikačné údaje o poberateľoch dávky a príspevkov a formu, v akej sa 

dávka a príspevky poberateľov poskytujú,
d) podmienky formy zabezpečenia dávky a príspevkov,
e) výšku dávky a príspevkov,
f) termín aktualizácie zoznamov poberateľov dávky a príspevkov,
g) podmienky odstúpenia od dohody a 
h) ďalšie dohodnuté náležitosti.

(5) Osobitný príjemca zabezpečuje dávku a príspevky v peňažnej forme alebo vo vecnej 
a je povinný ich použiť len na prospech občana v hmotnej núdzi a fyzických osôb, 
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi  spoločne posudzujú. 

(6) Úrad dohliada, ako ním určený osobitný príjemca plní svoje povinnosti. Ak si 
osobitný príjemca neplní svoje povinnosti, úrad ho uvoľní z funkcie osobitného 
príjemcu a určí iného osobitného príjemcu.

(7) Ak sa dávka a príspevky vyplácajú osobitnému príjemcovi, ktorým je právnická 
osoba, môže dávku a príspevky vyplatiť bezhotovostným prevodom úrad zo svojho 
účtu na osobitný účet osobitného príjemcu.

(8) Obec môže po uplatnení postupu podľa § 19 ods. 5 a 6 určiť za osobitného príjemcu 
inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Ustanovenia odseku 1 druhej vety 
a odsekov 2, 5 až 7 platia rovnako.

§ 4

Povinnosti a zodpovednosť občana  v hmotnej núdzi

(1) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky, je povinný ohlásiť 
úradu alebo obci písomne do ôsmich dní zmeny vo všetkých skutočnostiach 
rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku a príspevky a na ich výplatu.

(2) Občan v hmotnej núdzi je povinný na výzvu úradu alebo obce preukázať skutočnosti 
rozhodujúce na poskytovanie dávky a príspevkov, ich výšku alebo výplatu v lehote do 
ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak úrad alebo obec neurčil dlhšiu lehotu. Ak 
občan v hmotnej núdzi nevyhovie výzve v určenej lehote, možno výplatu dávky 
a príspevkov zastaviť, ak bol vo výzve upozornený na tento následok. O zastavení 
výplaty dávky a príspevkov úrad alebo obec vydá rozhodnutie.

(3) Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávky a príspevky, je povinný úradu 
alebo obci, ktoré vo veci konali, v lehote do ôsmich dní oznámiť výšku svojich 
príjmov a hodnotu majetku, ohlásiť zmeny v ich výške, ako zmeny v rodinných 
pomeroch a majetkových pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie výšky dávky 
a príspevkov.

(4) Občan v hmotnej núdzi je povinný vrátiť dávku a príspevky alebo ich časť zvýšené 
o 10 % odo dňa, od ktorého nepatrili vôbec, alebo vo výške, v akej sa vyplácali, ak
a) nesplnili niektorú jemu uloženú povinnosť a prijímal dávku a príspevky alebo ich 

časť hoci vedel a musel z okolností predpokladať, že sa vyplácajú neprávom alebo 
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vo vyššej sume, než patrili, v prípade podozrenia z trestného činu podvodu úrad 
alebo obec podá podnet orgánom činným v trestnom konaní na začatie konania,

b) úmyselne spôsobil, že dávka a príspevky alebo ich časť sa vyplatili neprávom 
alebo vo vyššej sume, ako patrili, úrad alebo obec podá podnet orgánom činným 
v trestnom konaní na začatie konania,

(5) Ak si občan v hmotnej núdzi nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto zákonom, 
úrad alebo obec  rozhodne o zastavení príspevkov v trvaní 12 mesiacov.

(6) O povinnosti vrátiť dávku a príspevky alebo ich časť vyplatené neprávom alebo vo 
vyššej sume, ako patrili, rozhoduje úrad alebo obec. Sumy neprávom prijaté možno 
zrážať aj z bežne vyplácanej alebo neskôr priznanej dávky a príspevkov.

(7) Nárok na vrátenie dávky  a príspevkov vyplatených neprávnom alebo v nesprávnej 
výške zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď úrad alebo obec túto skutočnosť 
zistili, najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, za ktorý sa dávka a príspevky vyplatili. 
Tieto lehoty neplynú počas výkonu rozhodnutia alebo ak sa na úhradu preplatku 
vykonávajú zrážky z dávky a príspevkov.

(8) Rozhodnutia vydané podľa odsekov 6 a 7 možno vykonať najneskôr do 10 rokov po 
uplynutí lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.

(9) Bežne vyplácaná dávka a príspevky nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa 
osobitného predpisu.4

§ 5

Postup mesta pri vyplácaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke

Osobitný príjemca poskytne dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke poberateľovi 
uvedenému na zozname nasledovne:

a) v jednom výplatnom termíne od 18. do 27. dňa v mesiaci, v peňažnej forme 
poberateľom, u ktorých sa doterajšou výplatou dosiahol účel, na ktorý sú dávka 
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke určené a nie je predpoklad na ich 
zneužívanie,

b) v jednom výplatnom termíne od 18. do 27. dňa v mesiaci, vo vecnej forme 
a peňažnej forme poberateľom, u ktorých sa zistilo alebo sa predpokladá, že dávku 
v hmotnej núdzi a príspevky k dávke nevyužívajú na účel, na ktorý sú určené,

c) vo viacerých výplatných termínoch, vo vecnej forme a peňažnej forme, 
poberateľom, u ktorých je predpoklad, že dávku v hmotnej núdzi a príspevky 
k dávke nevyužívajú na účel, na ktorý sú určené.

§ 6

Čas plnenia

Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, odo dňa ustanovenia osobitného príjemcu dávky 
v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke do 31. decembra 2006.

§ 7

Účinnosť

1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo 
v Giraltovciach uznesením číslo 280/2006 zo dňa 19.6.2006.
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2. Toto VZN mesta Giraltovce nadobúda účinnosť 5. júla 2006.

Ján Rubis
primátor mesta






