
 Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce 

Americká trieda č. 15, 040 13 Košice 

 

 

Smernica o poskytovaní jednorazovej dávky 

 
Čl. I. 

Úvodné ustanovenia 

 

        Smernica o poskytovaní jednorazovej dávky vychádzajúc z ustanovenia § 26 ods. 2 Štatútu 

mesta Košice je spracovaná v súlade s ustanovením § 27 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z. 

o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zák. č. 417/2013 Z. z.“), podľa ktorého obec rozhoduje o jednorazovej dávke.  

       Táto smernica upravuje postup Mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce (ďalej iba „mestská 

časť“) vo vzťahu  k svojim obyvateľom1, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi,  pri rozhodovaní 

o poskytnutí jednorazovej dávky ako formy sociálnej pomoci mestskej časti svojim obyvateľom 

pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti.   

        Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky sú upravené  v ustanovení § 17 zákona č. 

417/2013 Z. z.   

 

Čl. II. 

Základné pojmy 

 

1)  Jednorazová dávka je určená pre osobu v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s osobou  

     v hmotnej núdzi spoločne posudzujú podľa zákona č. 417/2013 Z. z. (ďalej len „člen  

     domácnosti“), ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.  

2)  Hmotná núdza2  je stav, keď príjem členov domácnosti podľa zákona č. 417/2013 Z. z.  

     nedosahuje sumy životného minima  a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou,  

     výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť  

     príjem alebo zvýšiť príjem.  

3)  Životné minimum3 je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby a osôb,  

     ktoré sa s ňou spoločne posudzujú podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime  

     a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pod ktorou nastáva  

     stav hmotnej núdze.  

4)  Mestská časť jednorazovú dávku ako nenárokovateľnú formu sociálnej pomoci môže  

     poskytnúť na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým úrad   

     práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  poskytuje  pomoc  v  hmotnej  núdzi.  Jednorazová  dávka   

     je  určená  najmä  na zabezpečenie4 :  

 

a) nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi  

b) nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, 

vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu  

c) mimoriadnych liečebných nákladov  

d) školských potrieb.  

 

5)  Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia  jednorazovej dávky mestská časť považuje aj 

     výdavky na:  

 
1   § 1 ods. 2 zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
    § 3 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
2  § 2 ods. 1 zák. č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov   
3  § 2 zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov     
4  § 17 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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a) úhradu účastníckeho poplatku a nevyhnutné vybavenie nezaopatreného dieťaťa do školy  

    v prírode a na lyžiarsky výcvikový kurz organizovaný školou 

b) výdavky spojené so záujmovou činnosťou nezaopatreného dieťaťa 

c) výdavky spojené s pohrebom  člena domácnosti osoby v hmotnej núdzi 

d) úhradu doplatku za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál v prípade závažného ochorenia    

    osoby v hmotnej núdzi alebo člena jeho domácnosti, ktorý sa s ním spoločne posudzuje,  

    taktiež na výdavky na ich dopravu na špeciálne lekárske vyšetrenie mimo miesta jeho bydliska   

e) iné akceptovateľné mimoriadne výdavky.  

 

6)  Jednorazová dávka sa poskytne občanom s trvalým pobytom v mestskej časti  a ďalším  

     fyzickým osobám, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi,  

     s pobytom v mestskej časti  podľa osobitných predpisov ( §1 ods. 2 zákon č. 417/2013 Z. z.).  

 

7)  Jednorazovú dávku poskytuje mestská časť v rámci objemu finančných prostriedkov  

     schválených v rozpočte mestskej časti na poskytovanie dávok v hmotnej núdzi na príslušný  

     kalendárny rok.  
 

 

8)  V zmysle § 17 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších  

     predpisov jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných  

     skutočných  výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu  

     plnoletú fyzickú osobu5. Jednorazová dávka sa môže v kalendárnom roku poskytnúť  

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

     roku nesmie presiahnuť trojnásobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.  

 

9)  Jednorazovú dávku môže poskytnúť mestská časť na základe písomnej žiadosti. Každá žiadosť  

     o poskytnutie jednorazovej dávky je posudzovaná striktne individuálne podľa odkázanosti,   

     sociálnej situácie, odôvodnených potrieb žiadateľa a členov jeho domácnosti a stavu 

     finančných prostriedkov mestskej časti.  

       

10) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom  

       konaní v znení neskorších predpisov.  O  jednorazovej dávke rozhoduje v zmysle ustanovenia       

      § 27 písm. a) zákona č. 417/2013 Z. z. a  ustanovenia § 26 ods. 2  Štatútu mesta Košice  ako  

      správny orgán mestská časť a jej štatutárny orgán, a to na základe návrhu výšky jednorazovej  

      dávky a podkladov pripravených vecne príslušným oddelením miestneho úradu mestskej časti. 

 

Čl. III. 

Výška jednorazovej dávky 

 

     Jednorazovú dávku na úhradu mimoriadnych výdavkov možno poskytnúť :  

    

     a)  na účel uvedený v článku II. ods. 4 písm. a) do výšky preukázaných výdavkov, a to  

     - pre jednotlivca: max. do výšky 70,- €  

     - pre manžela a manželku: max. do výšky 100,- €  

     - pre manžela, manželku a nezaopatrené deti alebo rodičov a nezaopatrené deti (ND), a to  

        s 1 -3 nezaopatrenými deťmi : max. do výšky 185,- € ( ND 35,-€, rodič 40,-€) 

        s 4 a viac nezaopatrenými deťmi : max. do výšky 220,-€ ( ND 35,- €, rodič 40,-€) 

     - pre rodičov a zaopatrené deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú  

       príjem nižší ako polovica mesačnej minimálnej mzdy : max. do výšky 120,-€   

     - pre osamelého rodiča a nezaopatrené deti, a to 

        s 1 -3 nezaopatrenými deťmi : max. do výšky 185,- € ( ND 45,-€, rodič 50,-€) 

        s 4 a viac nezaopatrenými deťmi : max. do výšky 230,-€ ( ND 45,- €, rodič 50,-€) 

 
5 § 2 písm. a) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov     
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b)  na účel uvedený v článku II. ods. 4 písm. b) do výšky preukázaných výdavkov, max. do  

     výšky trojnásobku životného minima  

 

c)  na účel uvedený v článku II. ods. 4  písm. c) do výšky preukázaných skutočných nákladov,  

     max. do výšky 150,-€  

 

d)  na účel uvedený v článku II. ods. 4  písm. d) do výšky preukázaných skutočných nákladov,    

     max. do výšky:  

     pre žiaka ZŠ 1. stupeň 40,- € , 2. stupeň 50,-€  

     pre študenta SŠ 75,-€ 

     pre študenta VŠ 85,-€ 

  
d)  na účel uvedený v článku II. ods. 5 do výšky preukázaných výdavkov max. do výšky  

     trojnásobku životného minima v rámci objemu finančných prostriedkov v rozpočte    

     mestskej časti.  

 

 

 

     V Košiciach, 3. 6. 2021                        

                                                                                                                                                                           

                                                                                       

                                                                                        Mgr. Ing. Miloš Ihnát  

                                                                                                  starosta 

                                                              


