
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAVIDLÁ  

PRE POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI OBYVATEĽOM 

OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           Obec  ZBUDSKÉ DLHÉ 

               PRAVIDLÁ PRE POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI OBYVATEĽOM OBCE 

2 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) aj v súlade 

s ustanoveniami Zásad hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce schvaľuje 

vnútorný predpis riadenia obce číslo 1/2022  

 

 

 

PRAVIDLÁ 

PRE POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ POMOCI OBYVATEĽOM 

OBCE ZBUDSKÉ DLHÉ 
 

 

 

ČASŤ PRVÁ 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé (ďalej aj 

„pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce“, „Pravidlá“ 

v príslušnom gramatickom tvare) vymedzujú formy a podmienky pre poskytnutie 

sociálnej pomoci obyvateľom obce ktorí sú v núdzi a upravujú kompetencie orgánov obce 

pri rozhodovaní o poskytovaní a poskytnutí sociálnej pomoci obyvateľom obce v rámci 

jednotlivých inštitútov sociálnej pomoci.  

 

 

Článok 2 

Základné  ustanovenia pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce 

 

(1) Poskytovateľom sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé  je obec Zbudské Dlhé 

(ďalej aj „obec“ v príslušnom gramatickom tvare) pri výkone samosprávy.  

 

(2) Finančné prostriedky určené na poskytnutie sociálnej pomoci pouţije obec iba                      

z vlastných zdrojov z rozpočtu obce. 

 

(3) O celkovom objeme finančných prostriedkov určených na poskytovanie sociálnej pomoci 

v rámci príslušného kalendárneho roka rozhoduje Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské 

Dlhé (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo“ v príslušnom gramatickom tvare) v rámci 

rozpočtu obce na príslušný kalendárny rok, alebo pri jeho zmenách v priebehu 

rozpočtového roka.   

 

(4) V ustanoveniach týchto Pravidiel je pre procesný, obsahový a personálny  význam pojmu 

„obec“ treba primerane rozumieť aj (najmä) „starosta obce“ ako jej štatutárny orgán, 
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alebo ním poverený zamestnanec obce, alebo ním poverená ďalšia osoba, alebo obecné 

zastupiteľstvo obce. 

 

 

Článok 3 

Základná právna úprava pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce 

 

Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce upravujú formy sociálnej 

pomoci obyvateľom obce v súlade s ustanoveniami osobitných predpisov, najmä: 

a) zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej 

aj „zákon o obecnom zriadení“), 

b) zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene      

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“). 

 

 

 

ČASŤ DRUHÁ 

INŠTITÚTY SOCIÁLNEJ POMOCI OBYVATEĽOM OBCE 

 

 

Článok 4 

Pomoc v náhlej núdzi 

 

(1) Obec je povinnou osobou poskytnúť obyvateľom obce pomoc v náhlej núdzi.
1
 

 

(2) Stav náhlej núdze je objektívne vzniknutá situácia u osoby, alebo v domácnosti,  v rodine  

spôsobená ţivelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, za ktorú je 

moţné povaţovať najmä: 

a) náhly a neovplyvniteľný pokles príjmov, alebo náhla a neovplyvniteľná strata príjmu 

spôsobená mimoriadnou udalosťou, alebo zdravotným stavom, 

b) nečakaná mimoriadna udalosť v domácnosti, v rodine, v dôsledku ktorej vznikne 

nutnosť zabezpečenia neočakávaných zvýšených finančných nákladov na 

zabezpečenie základných ţivotných potrieb. 

 

(3) Nevyhnutná okamţitá pomoc v náhlej núdzi je poskytnutá primerane okolnostiam, najmä 

zabezpečením prístrešia, stravy, základnej materiálnej pomoci a finančnej pomoci.  

 

(4) Rozhodovanie o okamţitom zabezpečení prístrešia, stravy a základnej materiálnej pomoci  

v náhlej núdzi je v kompetencii starostu obce.   

 

(5) Oprávneným ţiadateľom o poskytnutie finančnej pomoci v náhlej núdzi je obyvateľ obce 

Zbudské Dlhé, ktorý sa ocitol v stave náhlej núdze.  

 

                                                           
1
 §3 odsek 4 zákona o obecnom zriadení 
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(6) O poskytnutí finančnej pomoci v náhlej núdzi rozhodne obec na základe Ţiadosti 

o poskytnutie finančnej pomoci v náhlej núdzi (ďalej aj „žiadosť“ v príslušnom 

gramatickom tvare) podanej oprávneným ţiadateľom: 

a) poštou na poštovú adresu Obecného úradu obce Zbudské Dlhé (ďalej aj „obecný úrad 

obce“ v príslušnom gramatickom tvare), alebo 

b) osobne v podateľni obce na Obecnom úrade obce Zbudské Dlhé počas úradných 

hodín, alebo 

c) elektronicky vo formáte pdf na mailovú adresu obce Zbudské Dlhé zverejnenú na 

webovom sídle obce Zbudské Dlhé. 

 

(7) Oprávnený ţiadateľ v ţiadosti presne a podrobne popíše okolnosť v dôsledku ktorej sa 

on, alebo jeho domácnosť, rodina ocitli v náhlej núdzi, vrátane jej finančných dôsledkov. 

 

(8) Rozhodovanie o poskytnutí finančnej pomoci v náhlej núdzi je prijatím uznesenia 

nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce vyhradené 

obecnému zastupiteľstvu obce. 

 

(9) Pred rozhodovaním o poskytnutí finančnej pomoci v náhlej núdzi môţe obecné 

zastupiteľstvo obce poţiadať oprávneného ţiadateľa o doloţenie aj ďalších listinných 

podkladov. Obecné zastupiteľstvo obce posúdi ţiadosť a jej opodstatnenosť a prijatím 

uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov obecného zastupiteľstva 

obce rozhodne o poskytnutí finančnej pomoci v náhlej núdzi. 

 

(10) Výška finančnej pomoci v náhlej núdzi je pre:  

a) osamelo ţijúcu osobu: najviac 100,00 €, 

b) domácnosť s dvoma dospelými osobami: najviac 200,00 €, 

c) domácnosť s dvoma deťmi: najviac 300,00 €, 

d) domácnosť s troma a viac deťmi: najviac 400,00 €. 

 

(11) Finančná pomoc v náhlej núdzi môţe byť pre oprávneného ţiadateľa, alebo jeho 

domácnosť, rodinu poskytnutá len jednorazovo. 

 

(12) Obecné zastupiteľstvo obce môţe v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť aj o vyššej 

čiastke finančnej pomoci v náhlej núdzi za podmienky, ak to umoţňuje rozpočet obce.  

 

(13) Rozhodovanie o poskytnutí finančnej pomoci v náhlej núdzi nie je rozhodovaním podľa 

ustanovení osobitného predpisu.
2
 

 

(14) Rozhodnutie obecného zastupiteľstva obce o poskytnutí finančnej pomoci v náhlej núdzi 

oznámi obec oprávnenému ţiadateľovi do päť dní od prijatia rozhodnutia. 

 

(15) Na poskytnutie finančnej pomoci v náhlej núdzi nie je právny nárok.  

 

 

 

 

                                                           
2
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
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Článok 5 

Sociálna pôžička 

 

(1) Obec môţe z rozpočtu obce poskytnúť individuálnu bezúročnú sociálnu pôţičku.  

 

(2) Oprávneným ţiadateľom o poskytnutie sociálnej pôţičky je obyvateľ obce Zbudské Dlhé, 

ktorý nemá voči obci záväzky po lehote splatnosti a ktorý je zároveň: 

a) osobou poberajúcou dávku v hmotnej núdzi, alebo 

b) osobou v stave náhlej núdze. 

  

(3) O poskytnutí sociálnej pôţičky rozhodne obec na základe Ţiadosti o poskytnutie sociálnej 

pôţičky (ďalej aj „žiadosť“ vo všetkých gramatických tvaroch) podanej oprávneným 

ţiadateľom: 

a) poštou na poštovú adresu Obecného úradu obce Zbudské Dlhé (ďalej aj „obecný úrad 

obce“), alebo 

b) osobne v podateľni obce na Obecnom úrade obce Zbudské Dlhé počas úradných 

hodín, alebo 

c) elektronicky vo formáte pdf na mailovú adresu obce Zbudské Dlhé zverejnenú na 

webovom sídle obce Zbudské Dlhé. 

 

(4) Oprávnený ţiadateľ v ţiadosti presne uvedie účel, na ktorý sociálnu pôţičku od obce 

ţiada. Sociálna pôţička  poskytnutá obcou nemôţe byť pouţitá na úhradu záväzkov 

oprávneného ţiadateľa. 

 

(5) Rozhodovanie o poskytnutí sociálnej pôţičky je prijatím uznesenia nadpolovičnou 

väčšinou prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce vyhradené obecnému 

zastupiteľstvu obce. 

 

(6) Pred rozhodovaním o poskytnutí sociálnej pôţičky môţe obecné zastupiteľstvo obce 

poţiadať oprávneného ţiadateľa o doloţenie aj ďalších listinných podkladov. Obecné 

zastupiteľstvo obce posúdi ţiadosť a prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce rozhodne o poskytnutí sociálnej 

pôţičky. 

 

(7) Výška sociálnej pôţičky môţe byť pre jedného oprávneného ţiadateľa najviac 500,00 €           

a jej splatnosť môţe byť najviac 12 kalendárnych mesiacov.  

 

(8) Sociálna pôţička môţe byť oprávnenému ţiadateľovi poskytnutá len jednorazovo. 

Zmluva o pôţičke
3
 musí byť písomná.  

 

(9) Rozhodovanie o poskytnutí sociálnej pôţičky nie je rozhodovaním podľa ustanovení 

osobitného predpisu.
4
  

 

(10) Rozhodnutie obecného zastupiteľstva obce o poskytnutí sociálnej pôţičky oznámi obec 

ţiadateľovi do päť dní od prijatia rozhodnutia. 

                                                           
3
 §657 a nasledujúce zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

4
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
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(11) Na poskytnutie sociálnej pôţičky nie je právny nárok. 

 

 

 

ČASŤ TRETIA 

SPOLOČNÉ,  PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Článok 6 

Spoločné ustanovenia 

 

(1) Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé sú záväzné 

pre orgány obce Zbudské Dlhé: starostu obce a obecné zastupiteľstvo obce ako aj  pre 

orgány obecného zastupiteľstva obce.  Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci 

obyvateľom obce sú zároveň záväzné pre všetkých zamestnancov obce Zbudské Dlhé. 

 

(2) Starosta obce oboznámi všetkých zamestnancov obce s týmito Pravidlami pre 

poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce  najneskôr v deň ich účinnosti,                       

u nových zamestnancov obce najneskôr v deň ich nástupu do zamestnania. 

 

(3) Starosta obce priebeţne oboznámi zamestnancov obce so zmenami Pravidiel pre 

poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce. 

 

(4) Orgány obce sú pri rozhodovaní o sociálnej pomoci obyvateľom obce viazané rozpočtom 

obce, alebo upraveným rozpočtom obce. 

 

(5) Výhradná kompetencia starostu obce v rozhodovaní
5
 o priznaní jednorazovej dávky

6
                   

a o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
7
 nie je ustanoveniami 

týchto  Pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce dotknutá. 

 

(6) Právo na ochranu osobných údajov a povinnosti obce pri ochrane osobných údajov
8
 nie 

sú ustanoveniami týchto  Pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce 

dotknuté. 

 

(7) Právo na sprístupnenie informácií na základe ţiadosti
9
 nie je ustanoveniami týchto  

Pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce dotknuté. 

 

                                                           
5
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

6
 §17, §18 odsek 4 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
7
 §69 odsek 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
8
 najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
9
 zákon č.  211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 
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(8) Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce sú k dispozícii všetkým 

zamestnancom obce v elektronickej forme na elektronickom úloţisku obce  a v tlačenej 

forme u starostu obce. Starosta obce zabezpečí, aby Pravidlá pre poskytovanie sociálnej 

pomoci obyvateľom obce boli zverejnené. 

 

(9) Pokiaľ nie sú ustanoveniami týchto  Pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci 

obyvateľom obce podrobnejšie upravené podmienky a postupy vzťahujúce sa na sociálnu 

pomoc, obecné zastupiteľstvo obce rozhoduje tak, ţe o veci hlasuje. 

 

 

Článok 7 

Prechodné ustanovenia 

 

Rozhodovanie o poskytnutí sociálnej pomoci obyvateľom obce začaté v súlade 

s ustanoveniami vnútorného predpisu účinného pred nadobudnutím účinnosti týchto 

Pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce (predchádzajúci vnútorný 

predpis) budú dokončené v súlade s ustanoveniami predchádzajúceho vnútorného 

predpisu za súčasného splnenia podmienky súladu s aktuálnou legislatívou. 

 

 

Článok 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé vypracúva 

starosta obce.  Obecnému zastupiteľstvu obce Zbudské Dlhé je v súlade s ustanoveniami 

Štatútu obce Zbudské Dlhé prijatím uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva obce vyhradené schváliť Pravidlá pre 

poskytovanie  sociálnej pomoci obyvateľom obce, ich zmeny, dodatky aj zrušenie. 

 

(2) Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé schválilo 

Obecné zastupiteľstvo obce Zbudské Dlhé dňa 10. 2. 2022 prijatím uznesenia č. 3/2022. 

 

(3) Nadobudnutím účinnosti týchto Pravidiel pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom 

obce Zbudské Dlhé strácajú účinnosť Zásady na prideľovanie sociálnych príspevkov z 

rozpočtu obce Zbudské Dlhé schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zbudské Dlhé 

dňa 30. 12. 2020 prijatím uznesenia č. 52/2020.  

 

(4) Pravidlá pre poskytovanie sociálnej pomoci obyvateľom obce Zbudské Dlhé nadobúdajú 

účinnosť dňa 15. 2. 2022. 

 

_______________________ 

  František Kopej 

     starosta obce 


