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Obecné  zastupiteľstvo vo Vrbovej nad Váhom v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v  nadväznosti 

na zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o sociálnych službách“) a zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len „zákon o pomoci v hmotnej núdzi“). 

v y d á v a 

  

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vrbová nad Váhom o nakladaní s 

finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti  

  

§ 1 Úvodné ustanovenia 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“)  upravuje pravidlá poskytovania 

pomoci v sociálnej oblasti, ktorej cieľom je zmierňovať, za aktívnej účasti  obyvateľa obce, 

jeho hmotnú núdzu.  Obyvateľom obce je v zmysle §3 ods. (1) zákona o obecnom  zriadení 

osoba, ktorá má na území mesta trvalý pobyt. 

Pôsobnosť obce Vrbová nad Váhom (ďalej len „obec“) v sociálnej oblasti vymedzuje zákon o 

sociálnych službách, zákon o pomoci v hmotnej núdzi, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom 

minime v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o životnom minime“) a zákon o 

obecnom zriadení.  

§ 2 Finančné prostriedky v sociálnej oblasti 

  

Obec vytvára zdroje finančných prostriedkov pre  sociálnu oblasť a ich výšku každoročne 

schvaľuje obecné zastupiteľstvo v rozpočte obce.  Výška finančných prostriedkov určených na 

pomoc v sociálnej oblasti pre obyvateľov obce sa stanovuje s ohľadom na výšku 

rozpočtovaných príjmov.  

§ 3 

Pôsobnosť obce v sociálnej  oblasti :   

Obec 

1. Rozhoduje o jednorazovej dávke. 

2. Poskytuje fyzickým osobám poradenskú činnosť v oblasti hmotnej núdze. 

3. Poskytuje obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi.  

4. Zabezpečuje pochovanie.  

5. Finančne podporuje  neverejných  poskytovateľov sociálnej služby poskytujúcich sociálnu    

službu vo verejnom záujme.     

      

  



§ 4 Jednorazová dávka  

1. Jednorazová dávka podľa §  17 zákona o pomoci v hmotnej núdzi  je určená obyvateľovi 

na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc 

v hmotnej núdzi  najmä na: 

a) na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne,      

obuvi 

b) nevyhnutné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, 

stoličky, chladnička, sporák, varič,      vykurovacie teleso, 

palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský 

riad) c)  školské potreby   

d)  mimoriadne liečebné náklady  

2. Jednorazovú  dávku  možno   priznať  jednorazovo do výšky preukázaných skutočných 

výdavkov, najviac  do výšky 3-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú 

osobu. Súčet súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku 

nesmie presiahnuť sumu podľa  prvej vety. 

3 Jednorazová  dávka  sa  poskytuje  v  peňažnej,  vecnej  alebo      kombinovanej forme.. Formu 

poskytnutia jednorazovej dávky určí mesto. Jednorazová dávka je financovaná z rozpočtu obce.  

Jednorazová dávka je vecou správnej úvahy obce ako príslušného orgánu, či táto dávka v 

hmotnej núdzi bude žiadateľovi priznaná alebo nie. 

§ 5 Poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci  v náhlej núdzi 

1. Obec je povinná podľa § 3 ods. 4 zákona o obecnom zriadení poskytnúť obyvateľov obce 

nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou 

alebo inou podobnou udalosťou, najmä  zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú 

materiálnu pomoc.   

2. Nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej núdzi možno poskytnúť aj obyvateľovi obce, ktorý  

a) bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, 

b) obyvateľovi obce, ktorého sociálna situácia je hodná osobitného zreteľa  

                                                                                                                                                                                                                               

§ 6 Výška finančnej pomoci  

1. Obec  môže poskytnúť jednorazovú dávku   alebo nevyhnutnú okamžitú pomoc v náhlej 

núdzi na základe:  

a) odporúčania príslušnej odbornej komisie 

b) na základe návrhu poslancov OZ 

c) na základe vlastného uváženia starostu obce 

2. Jednorazová dávka alebo nevyhnutná okamžitá pomoc v  náhlej núdzi môže byť poskytnutá 

v nasledovných limitoch:  

a) jednotlivcovi maximálne do výšky 30 € 

b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) max. do výšky 

60 € . 

c) rodine  s 1-3 nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 100 € 

d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 130 €  



e) vo vyššej hodnote len vo výnimočných prípadoch (viď §5, ods.1.), najviac však do  výšky 

3-násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  

3. Obyvateľovi obce, u ktorého obec Vrbová nad Váhom eviduje pohľadávku, alebo ktorý si 

nesplnil daňové povinnosti (nie je prihlásený na platenie poplatku za komunálny odpad a 

drobný stavebný odpad alebo niektoré z detí neprihlásil, nepodal si priznanie k dani a pod.)  

nebude poskytnutá pomoc v  náhlej núdzi a jednorazová dávka. Vo výnimočných, zreteľa 

hodných prípadoch ako napr. živelná pohroma, havária alebo iná podobná udalosť môže 

príslušná odborná komisia odporučiť poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi 

aj v prípade, že obec Vrbová nad Váhom eviduje u žiadateľa pohľadávku.  

         

§ 7 Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby poskytujúceho 

sociálnu službu vo verejnom záujme 

1. Obec  je povinná poskytovať finančný príspevok   v zmysle § 75-78  zákona o sociálnych 

službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 

služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto 

sociálnej služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo mesto a poskytuje: a) 

sociálnu službu v zariadení, ktorým je 

1. nízkoprahové denné centrum,     

2. zariadenie pre seniorov 

3. zariadenie opatrovateľskej služby 

4. denný stacionár   

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie 

c) sociálnu službu pre deti a rodinu, 

d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa §31, 

e) opatrovateľskú službu, 

f) prepravnú službu. 

Za príslušnú obec na účely poskytovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby 

na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku 

poskytovanej sociálnej služby uvedenej v §7 ods. 2 až 4  a písm.  d), e), f)  sa považuje obec, 

kde má prijímateľ sociálnej služby trvalý pobyt, bez ohľadu na to, ktorá obec vydala 

rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.  

V prípade fyzickej osoby, ktorej vydala rozhodnutie o odkázanosti iná obec alebo mesto ako 

obec Vrbová nad Váhom, a táto sa následne prihlási na trvalý pobyt v obci Vrbová nad Váhom 

v zariadení, v ktorom je umiestnená, príspevok na prevádzku sa poskytne na takéhoto občana k 

1.1. nasledujúceho roka, na ktorý sa príspevok vzťahuje, nie dňom zmeny trvalého pobytu.   

1. Obec je povinná poskytovať finančný príspevok v zmysle § 75-78 zákona o sociálnych 

službách pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy 

pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý 

neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej služby 

neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadalo obec a poskytuje opatrovateľskú službu. 

2. Obec môže poskytovať finančný príspevok v zmysle § 75 ods. 7 6 zákona o sociálnych 

službách  na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej 



služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu, 

ktorou je: 

a) podporná sociálna služba v zariadení, ktorým je   

1. denné centrum, 

2. jedáleň 

3. práčovňa, 

4. stredisko osobnej hygieny, 

b) sprostredkovanie tlmočníckej služby 

c) sprostredkovanie osobnej asistencie, 

d) sprievodcovská a predčitateľská služba, 

e) požičiavanie pomôcok, 

f) monitorovanie a signalizácia potreby pomoci, 

g) krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií, 

h) pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností, 

i) základné sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť, 

j) sociálna služba v komunitnom centre, 

k) služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života 

l) služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení 

starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 

§ 8 Výška finančnej podpory neverejnému poskytovateľovi  sociálnej služby 

1. Finančná podpora neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 7 ods. 1 a 2 

tohto nariadenia sa poskytuje vo výške, ktorá je určená zákonom o sociálnych službách ako 

minimálna výška.    

2. Finančná podpora neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby podľa § 7 ods. 3 tohto 

nariadenia sa poskytuje do výšky, ktorá je schválená v rozpočte obce na príslušný kalendárny 

rok. Neverejný poskytovateľ si môže podať žiadosť o finančný príspevok na sociálnu službu 

uvedenú v § 7 ods. 3 tohto nariadenia, ktorá podlieha schváleniu v obecnom zastupiteľstve, pre 

nasledujúci rok v termíne do 31.8. predchádzajúceho roka podľa prílohy č.1 tohto VZN. 

3. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí podľa 

druhu sociálnej služby, a ak ide o sociálnu službu poskytovanú v zariadení, aj podľa formy 

sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na počet prijímateľov sociálnej služby, na 

počet hodín sociálneho poradenstva, na počet hodín sociálnej rehabilitácie, na počet hodín 

včasnej intervencie, na počet hodín opatrovateľskej služby, na počet kilometrov prepravnej 

služby, na počet hodín sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na počet hodín 

tlmočenia alebo inú jednotku výkonu.  

4. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa § 8 ods. 

3 tohto nariadenia sa určí na príslušný rozpočtový rok vo výške rozdielu medzi priemernými 

bežnými výdavkami na poskytovanie tejto sociálnej služby v pôsobnosti obce za 

predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu a  

a) priemerným príjmom z poskytnutého finančného príspevku na sociálnu službu v 

pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu, ak ide o 

sociálnu službu v zariadeniach uvedených v § 35, §36 a 40 (zariadenie pre seniorov, zariadenie 

opatrovateľskej služby denný stacionár) zákona o sociálnych službách, 



b) priemerným príjmom neverejných poskytovateľov sociálnej služby z poskytnutého 

finančného príspevku podľa § 78a zákona o sociálnych službách na sociálnu službu za 

predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu v zariadeniach uvedených v 

§34, §37až 39 zákona o sociálnych službách 

c) príjmom neverejného poskytovateľa z poskytnutého finančného príspevku  podľa §76 

na sociálnu službu na príslušný rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu na sociálnu 

službu v §41 (domáca opatrovateľská služba) 

d) priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrady za sociálnu službu 

poskytovanú v pôsobnosti obce za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku 

výkonu. 

5. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec v 

predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovalo alebo nezabezpečovalo prostredníctvom 

právnickej osoby, ktorú zriadilo alebo založilo, za priemerné bežné výdavky a priemerne 

skutočne dosiahnuté príjmy sa považujú skutočné bežné výdavky a skutočne dosiahnuté príjmy 

neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rok. 

6. Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a finančného 

príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch 

sebaobsluhy pre konkrétneho poskytovateľa sociálnej služby  podľa druhu sociálnej služby na 

príslušný rozpočtový rok je určená v zmluve o poskytovaní finančného príspevku.  

7. Podmienky poskytovania finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby a finančného príspevku  pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 

pri úkonoch sebaobsluhy pre neverejného poskytovateľa, mesto určuje zmluvou o poskytovaní 

finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na dohodnutý počet 

prijímateľov sociálnej služby v príslušnom rozpočtovom roku, a to v súlade so schváleným 

rozpočtom obce. 

§ 9 Zabezpečenie pochovania 

1. Na základe  §30 ods. (2) a (3)  zákona č.131/2010 Z. z. o pohrebníctve  v platnom znení 

(ďalej len „zákon o pohrebníctve“) ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie 

alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmych dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí  

obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí 

obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. 

V zmysle §2 písm. o) zákona o pohrebníctve, pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov 

alebo ľudských ostatkov do hrobu alebo hrobky na verejnom pohrebisku (ďalej len 

„pohrebisko“), uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov 

rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uloženie urny s 

popolom na pohrebisku; popol sa môže uložiť aj na inom mieste. 

  

2. Obec zabezpečí pochovanie na základe oznámenia pohrebných služieb, ktoré:  

a) nenašli žiadnych rodinných príslušníkov,  

b) vyzvali rodinných príslušníkov a tí nie sú ochotní pohreb zabezpečiť (túto   skutočnosť       

pohrebné služby predložia písomne s menom, dátumom narodenia, adresou rodinných       

príslušníkov).  



                             

3. Po zabezpečení pohrebu podľa bodu 2. bude mesto vymáhať vynaložené prostriedky na 

pohreb v dedičskom konaní prostredníctvom povereného právnika, prípadne v 

občianskoprávnom konaní.  

                                                                § 10 

Ďalšia pôsobnosť obce 

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie neuvádza pôsobnosť obce v oblasti sociálnej v úplnom 

znení, nakoľko sa zameriava len na body, s ktorými je nutné počítať aj pri plánovaní rozpočtu 

obce. Ostatné zo zákona vyplývajúce povinnosti si obec plní na základe platných predpisov.  

             

            

§ 11 Záverečné ustanovenia 

1.   VNZ obce Vrbová nad Váhom  o nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej 

pomoci,  bolo schválené dňa 16.12.2022 uznesením č. .../2022.  

a nadobúda účinnosť 01.01.2023. 

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje OZ vo Vrbovej nad Váhom  

 3/5 väčšinou prítomných poslancov . 

 

Peter Ilčík   

Starosta obce Vrbová nad Váhom                                                       dňa 16.12.2022 
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PRÍLOHA č.1 

  

ŽIADOSŤ NEVEREJNÉHO POSKYTOVATEĽA O POSKYTNUTIE 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PREVÁDZKU POSKYTOVANEJ 

SOCIÁLNEJ SLUŽBY PODĽA § 75 ZÁKONA č. 448/2008 Z.z. 

O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH  
 

 

 

Žiadosť vyplní neverejný poskytovateľ poskytujúci sociálne služby v zariadení sociálnej 

služby pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.  

 

 

Identifikácia žiadateľa – neverejného poskytovateľa sociálnych služieb: 

 

 

Názov neverejného poskytovateľa sociálnej služby: 

....................................................................... 

 

Právna forma:..................................................                      

 

IČO: .......................................... 

 

DIČ:........................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

Sídlo:                     PSČ: 

.................................................................................................................................................... 

Kraj/okres: 

  .................................................................................................................................................... 
 

Meno, priezvisko a titul štatutárneho zástupcu: 

.............................................................................. 

 

Tel. kontakt: ................................................... 

 

E- mailová adresa: ......................................................... 

 

Bankové spojenie: ......................................................... 

 

Druh sociálnej služby: ................................................... 

 

Forma sociálnej služby: ................................................. 

 

Kapacita zariadenia: .......................................... 

 

Počet klientov s trvalým pobytom  

Mesta/obce/, na ktorý je žiadaný FPP:..................................................... 



Povinné prílohy k žiadosti: 

 

- Kópiu zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretej medzi 

neverejným poskytovateľom a žiadateľom 

- Aktuálny výpis z príslušného registra poskytovateľov sociálnej 

služby,  

- Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je voči nemu vedené konkurzné 

konanie, že nie je v likvidácii, nie je voči nemu vedená exekúcia, 

- Čestné prehlásenie, že nemá voči obci Vrbová nad Váhom  záväzky 

po lehote splatnosti, 

- Doklad o tom, že poskytovateľ sociálnej služby nemá evidované 

daňové nedoplatky u miestne príslušného správcu dane, nedoplatky na 

poistnom na verejné zdravotné poistenie (doklad od každej zdravotnej 

poisťovne), nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie 

a nedoplatky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové 

sporenie  – nie staršie ako 3 mesiace. (V zmysle zákona č. 177/2018 

Z. z. (antibyrokratický zákon) v znení neskorších predpisov  

- Skutočné bežné výdavky za poskytovanú sociálnu službu za 

predchádzajúci rozpočtový rok, 

- Skutočne dosiahnuté príjmy za poskytovanú sociálnu službu za 

predchádzajúci rozpočtový rok, 

- Zoznam občanov odkázaných na sociálnu službu, 

- Notársky overené čestné vyhlásenie, že neverejný poskytovateľ 

nedosahuje zisk. 
 

 

 

 

Vypracoval: 

 

 

V .............................dňa:........................... 

 

 

 

 

                     ........................................................... 

    vlastnoručný podpis 

štatutárneho zástupcu 

neverejného poskytovateľa  

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 




