
 Miestne zastupiteľstvo MČ Košice - Sídlisko KVP v zmysle zákona NR SR č. 
417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších 
predpisov vydáva  tieto 

 

 

 Z á s a d y 

poskytovania sociálnej pomoci  obyvateľom                      

Mestskej časti Košice-Sídlisko KVP 

 

  

 § 1 

Úvodné ustanovenia 

1)  Účelom týchto zásad je upraviť postup pri poskytovaní sociálnej pomoci v oblasti 
poskytovania: 

a) jednorazovej dávky1, 

b) nevyhnutnej pomoci obyvateľom v náhlej núdzi2, 

a tiež  podmienok, za ktorých sa pomoc poskytuje. 

2) Mestská časť Košice – Sídlisko KVP určuje výšku  finančných prostriedkov v sociálnej 
oblasti v rozpočte mestskej časti na príslušný kalendárny rok.   

3) Poskytovanie pomoci obyvateľom je viazané na preukázanie opodstatnenosti. 

4) Sociálna pomoc sa poskytuje len obyvateľom s trvalým pobytom v Mestskej časti             
Košice-Sídlisko KVP. 

 

§ 2 

Špecifikácia foriem pomoci 

1) Poskytnutie jednorazovej dávky: 

a) Jednorazovú dávku môže mestská časť poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a 
fyzickým osobám, ktoré sa s uvedeným občanom spoločne posudzujú, ktorým sa 
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. 

b)  Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie 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 alebo školských 
potrieb. 

 
1 Zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
2 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  zmien a doplnkov v znení neskorších predpisov 
 



c) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných 
výdavkov, najviac do výšky trojnásobku 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. 

2) Poskytnutie pomoci v náhlej núdzi: 

a) Za náhlu núdzu obyvateľov mestskej časti sa považuje živelná pohroma, havária, 
podstatný pokles príjmu spôsobený nepriaznivým zdravotným stavom žiadateľa, alebo 
člena jeho rodiny, nečakaná životná udalosť v rodine žiadateľa, náhle nezavinené 
finančné zaťaženie žiadateľa v dôsledku zvýšenia nákladov na zabezpečenie 
základných životných potrieb, bývania a zabezpečovania starostlivosti o člena rodiny a 
iná podobná udalosť. 

b) Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie  pomoci sa považuje: 

i) samostatne žijúca osoba poberajúca dávky dôchodkového zabezpečenia a ktorej 
príjem nepresahuje 1,7 násobok životného minima3, 

ii) osoba poberajúca dávky dôchodkového zabezpečenia žijúca v spoločnej 
domácnosti s ďalšími osobami, ktorých súhrn príjmov nepresahuje 1,5 násobok 
životného minima3, 

iii) samostatne žijúca osoba, ktorej príjem nepresahuje 1,5 násobok životného 
minima3, 

iv) osoba žijúca v spoločnej domácnosti s ďalšími osobami, ktorých súhrn príjmov 
nepresahuje 1,5 násobok životného minima3, 

v) osamelá tehotná žena, alebo osamelý rodič, ktorého príjem nepresahuje 1,7 
násobok životného minima3,  

vi) rodina s maloletými deťmi, ktorej príjem nepresahuje 1,4 násobok životného 
minima3 . 

c) Za príjem obyvateľa na účely posudzovania pomoci v náhlej núdzi sa považuje príjem 
posudzovaný na účely určenia súm životného minima podľa osobitného predpisu3. 

d) Pomoc môže mestská časť poskytnúť: 

i) zabezpečením prístrešia,    

ii) zabezpečením stravy,                                      

iii) materiálnou pomocou,                                        

iv) finančnou pomocou. 

e) Pomoc v náhlej núdzi má charakter nenávratnej  pomoci, na ktorú obyvateľ nemá  
právny nárok.  

f) Pri rozhodnutí o výške pomoci sa   prihliada najmä  na poskytnutie pomoci inými 
príslušnými orgánmi a na stav finančných prostriedkov v rozpočte MČ.         

 

§ 3 

Podmienky poskytovania pomoci 

 
3 Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



1) Mestská časť rozhoduje o poskytnutí pomoci na základe písomnej žiadosti. 

2) Písomná žiadosť musí obsahovať najmä: 

a) presné označenie žiadateľa 

b) účel, na ktorý má byť poskytnutá        

c) iné doklady osvedčujúce nevyhnutnosť poskytnutia pomoci   a doklady o majetkových  

            pomeroch  

d) ďalšie údaje o osobe žiadateľa, prípadne osobách,  ktoré sa s ním spoločne posudzujú. 

3) Mestská časť môže skúmať opodstatnenosť poskytnutia  pomoci    vlastným šetrením. 

4) Žiadosti sa zhromažďujú na Oddelení sociálnych vecí, kultúry a športu MÚ MČ              
Košice – Sídlisko KVP spolu s priloženou dokumentáciou. 

5) O žiadostiach podľa § 2 ods.1, kde sa vyžaduje rozhodnutie správneho orgánu a vedenie 
konania, rozhoduje starosta mestskej časti najmä na základe odporúčania Sociálnej 
a zdravotnej komisie pri MZ MČ Košice – Sídlisko KVP. 

6) Ak nejde o rozhodovaciu činnosť správneho orgánu môže starosta mestskej časti  
poskytovať pomoc  najmä  na  základe odporúčania Sociálnej a zdravotnej komisie pri 
MZ MČ Košice – Sídlisko KVP do výšky  500,- €.   

7) V ostatných prípadoch rozhoduje miestne zastupiteľstvo. 

8) Poskytnutie pomoci starostom mestskej časti nevylučuje poskytnutie ďalšej pomoci podľa 
rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. 

§ 4 

Záverečné ustanovenia 

1) Podľa týchto zásad postupujú všetci zamestnanci mestskej časti a v rozsahu svojej 
pôsobnosti poskytujú súčinnosť Oddeleniu sociálnych vecí, kultúry a športu MÚ MČ             
Košice - Sídlisko KVP. 

2) Tieto zásady schválilo Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP dňa 
29.04.2021. 

3) Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom schválenia. 

4) Dňom účinnosti týchto zásad sa rušia „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami 
v oblasti sociálnej pomoci“ zo dňa 24.02.2015. 

 V Košiciach, dňa 4. mája 2021 

 

 
                                                                                                   Mgr. Ladislav Lörinc v.r.                                           
                                                                                                               starosta  


