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Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o poskytovaní jednorazovej finančnej 

výpomoci. 

________________________________________________________________ 

Obecné zastupiteľstvo vo Vrakúni v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o 

obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 417/2013 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon č. 417/2013 Z.z.“) a, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie: 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto VZN upravuje podmienky  jednorazovej finančnej výpomoci poskytnutej v 

čase náhlej núdze. 

JEDNORAZOVÁ FINANČNÁ VÝPOMOC 

§ 2 

Kritériá pre poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci 

1. Občanovi, ktorý sa ocitol v náhlej finančnej núdzi môže obec Vrakúň 

poskytnúť nevyhnutnú jednorazovú finančnú výpomoc do výšky 1.500 eur. Za 

stav náhlej núdze je považovaný: 

a. stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou technického zariadenia v obydlí 

alebo inou podobnou udalosťou, 

2. Na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci má žiadateľ nárok, ak sú 

splnené nasledovné podmienky: 

a. výška škody vzniknutej haváriou technického zariadenia presahuje čiastku vo 

výške 3.000,- eur, 

b. škoda nebola zavinená majiteľom obydlia, 

c. žiadateľ nemá záväzky po lehote splatnosti voči obci Vrakúň a organizáciám, 

ktoré boli obcou Vrakúň zriadené alebo založené, 



3. Rozsah vzniknutej škody preukazuje žiadateľ predložením výdavkov, ktoré 

spôsobili stav náhlej núdze uvedený v odseku 1.  

 

PÔSOBNOSŤ OBCE 

§ 5 

Postup pri poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci. 

1. Jednorazová finančná výpomoc môže obec Vrakúň poskytnúť občanovi, ktorý 

spĺňa podmienky na jej poskytnutie na základe písomnej žiadosti doručenej 

Obecnému úradu vo Vrakuni. Žiadateľ je povinný zdokladovať splnenie kritérií 

pre poskytnutie finančnej výpomoci. 

2. Žiadosti o poskytnutie jednorazových finančných výpomoci posudzujú 

členovia Sociálnej komisie a odporúčajú obecnému zastupiteľstvu spôsob 

rozhodnutia a výšku jednorazovej finančnej výpomoci.  

3. Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci a jej výšku schvaľuje obecné 

zastupiteľstvo. 

4. Jednorazová finančná výpomoc je žiadateľovi vyplatená v pokladni obce v 

hotovosti, alebo prevodom na účet žiadateľa. 

5. Na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci nie je právny nárok. 

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE 

§ 8 

Záverečné ustanovenie 

1. VZN o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci bolo schválené 

Obecným zastupiteľstvom vo Vrakuni uznesením č. 33/2021 zo dňa 16.12.2021. 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 

 

 

Vo Vrakúni dňa 16.12.2021 

        PaedDr. Štefan Fazekas 

         starosta obce 


