
M e s t o   P e z i n o k 
 

Všeobecne záväzné nariadenie č.  8/2019 

 

o poskytovaní peňažnej  pomoci 

obyvateľom mesta Pezinok  v čase núdze 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení, v znení neskorších predpisov sa dňa 28.11.2019  

uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

Účelom tohto VZN je stanovenie postupu a základných kritérií pri poskytovaní jednorazovej 

finančnej, vecnej alebo kombinovanej pomoci  občanom mesta Pezinok v čase náhlej núdze. 

 

§ 2 

Výklad pojmov 

 

(1) Obyvateľ pre účely tohto nariadenia je fyzická osoba s trvalým pobytom na území Mesta 

Pezinok. 

(2) Spoločne posudzovanou osobou pre účely tohto nariadenia sa rozumie osoba, ktorá 

s obyvateľom žije v spoločnej domácnosti. Do príjmu posudzovanej osoby sa 

započítava: 

a. príjem posudzovanej osoby a príjem jej manžela, 

b. u rodičov s nezaopatreným dieťaťom, príjmy týchto rodičov a príjem 

nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,  

c. u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne 

poberá iná fyzická osoba, 

d. u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v 

domácnosti; ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou 

fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, 

ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba, 

e. u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem. 

 

(3)  Náhla núdza pre účely tohto nariadenia je stav nedostatku, spôsobený mimoriadnymi 

udalosťami, najmä 

a) nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných 

fyzických osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu, 

b) mimoriadnym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa v dôsledku zvýšenia 

nákladov na zabezpečenie základných životných potrieb, bývanie a zabezpečenie 

potrebnej starostlivosti o člena rodiny, 

c) nečakanou životnou udalosťou v rodine obyvateľa. 

 

 

 

 



§ 3 

Oprávnené osoby 

 

(1) Oprávnenou osobou je obyvateľ v náhlej núdzi, ktorého príjem a príjem fyzických 

osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, nepresahuje 1,5 násobok sumy životného 

minima, za obdobie 2 mesiacov pred podaním žiadosti. 

(2) Pri posudzovaní nároku na jednorazový príspevok sa do príjmu posudzovanej osoby 

nezapočítavajú prídavky na deti. 

(3) Jednorazový príspevok je možné poskytnúť obyvateľovi ak: 
a) má obyvateľ vyrovnané všetky záväzky voči mestu Pezinok, 

b) ak mesto Pezinok nevykonáva osobitného príjemcu vo vzťahu k žiadateľovi na 

prídavky na deti, 

c) ak si obyvateľ uplatnil všetky zákonné nároky (najmä avšak nie len: ak nie je 

zamestnaný je evidovaný na úrade práce, podal žiadosť o dôchodok, ak mu na 

dôchodok vznikol nárok, podal žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, podal návrh na 

určenie výživného a pod.), 

d) preukázateľne sa snaží vlastným pričinením zvýšiť si príjem (ak nie je zamestnaný je 

evidovaný na úrade práce o čom predloží potvrdenie). 

 

§ 4 

Druhy pomoci 

 

1) Pomoc možno poskytnúť : a)   v peňažnej forme,  

b) vo forme vecnej, 

c) kombinovanej forme. 

2) Pomoc má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá oprávnená osoba právny 

nárok. 

 

§ 5 

Účel poskytnutia pomoci 

 

Pomoc možno poskytnúť oprávnenej osobe najmä na zmiernenie nepriaznivých následkov 

náhlej núdze, napríklad na úhradu výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie 

domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, lekársku pomoc, 

nevyhnutné úradné úkony, 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, školských potrieb, nevyhnutné úradné úkony, základné potraviny, 

hygienické potreby a pokrytie výdavkov súvisiacich so záujmovou činnosťou dieťaťa, s 

vybavením do tábora, na lyžiarsky výcvikový kurz, do školy v prírode a pod. najviac do 

výšky 100 €. 

 

§ 6 

Výška pomoci 

 

(1) Oprávnenej osobe možno celkovo za kalendárny rok poskytnúť pomoc do výšky 1,5 

násobku sumy životného minima. 

(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie mestského 

zastupiteľstva mesta Pezinok možno oprávnenej osobe (§ 3) poskytnúť pomoc (§ 4) 

celkovo za kalendárny rok najviac do výšky 3 násobku sumy životného minima. 



(3) Primátor mesta môže schváliť výnimku pri zložitej sociálnej situácii (napr. tragické 

úmrtie) a môže oprávnenej osobe poskytnúť pomoc v peňažnej forme vo výške do 300 € 

na účel ním určený a to aj v prípade, ak by takto poskytnutá pomoc prevyšovala sumu 

uvedenú v bode 1 tohto paragrafu. Primátor mesta je oprávnený schváliť výnimku aj 

v prípade, ak oprávnenej osobe bola poskytnutá pomoc podľa ods. 1 a/alebo 2 toho 

paragrafu. 

 

§ 7 

Konanie o poskytnutí pomoci 

 

(1) Konanie o poskytnutí pomoci sa začína na základe písomnej žiadosti obyvateľa o 

poskytnutie pomoci. 

(2) Oprávnená osoba je povinná priložiť k písomnej žiadosti o poskytnutie pomoci všetky 

doklady, preukazujúce oprávnenosť a opodstatnenosť poskytnutia pomoci, najmä 

potvrdenie o príjmoch oprávnenej osoby a potvrdenie o príjmoch fyzických osôb, ktoré sa 

s oprávnenou osobou spoločne posudzujú. 

(3) Na konanie o poskytnutí pomoci sa primerane použijú všeobecné predpisy o správnom 

konaní. 

 

 

§8 

Zrušovacie ustanovenie 

(1) S účinnosťou tohto VZN sa ruší VZN č.  9/2011 o poskytovaní peňažnej pomoci 

obyvateľom  

     mesta Pezinok v čase núdze. 

 

§9 

Záverečné ustanovenia 

 

(3) Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta v lehote 

uvedenej v § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. 

(4) Toto VZN nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli Mesta 

Pezinok. 

(5) Po vyvesení na úradnej tabuli po dobu 15 dní bude toto VZN prístupné na Mestskom 

úrade v Pezinku. 

 

 

 

 

 

 Ing. arch. Igor Hianik 

primátor Mesta Pezinok 

 

 
 


