
 

 

M E S T O    Š U R A N Y  

 

 

 

  Z á s a d y  

 hospodárenia  s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste 

Šurany  
 

 

 

      Mestské zastupiteľstvo Šurany (ďalej len MsZ) v súlade  so  zákonom č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení  v znení neskorších zmien a doplnkov v súčinnosti so zákonom č. 417/2013 

Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

zmien a doplnkov a zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších zmien a doplnkov   

                                                               v y d á v a  

 

 

tieto Zásady  hospodárenia s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste 

Šurany ( ďalej len  zásady ). 

 
§ 1 

Úvodné ustanovenia 

  

1. Zásady upravujú pravidlá poskytovania sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierňovať za 

aktívnej účasti  občana, jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu. 

2.  Pôsobnosť Mesta Šurany (ďalej len mesto) v oblasti sociálnej pomoci vymedzuje zákon č.  

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. 

o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 417/2013 Z.z.  o pomoci 

v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a doplnkov s priamou väzbou na zákon č. 

601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších zmien a doplnkov a zákon č.369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

  

§ 2 

Finančné prostriedky na sociálnu pomoc 

  

       Mesto vytvára zdroje finančných prostriedkov pre oblasť sociálnej pomoci a ich výšku 

každoročne schvaľuje MsZ v rozpočte mesta.  

       Výška finančných prostriedkov určených na sociálnu pomoc občanom mesta sa ustanovuje 

s ohľadom na výšku rozpočtovaných príjmov.  
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§ 3 

Pôsobnosť mesta v oblasti sociálnej pomoci 

  

1.  mesto rozhoduje o  jednorazovej dávke v hmotnej núdzi, 

2.  poskytuje pomoc občanom v náhlej núdzi, 

3. poskytuje vecnú dávku pri narodení dieťaťa,  

  4. poskytuje sociálnu službu v jedálni – stravovanie,  

  5. poskytuje sociálne poradenstvo, vytvára podmienky na záujmovú činnosť a na     

udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov prostredníctvom denných centier  

( doteraz kluby dôchodcov ), 

6.  zabezpečuje pohreb  

§ 4 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

  

       Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 17 zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci     

v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a 

doplnkov možno poskytnúť: 

   - občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi   

spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky 

        a) úhradu mimoriadnych výdavkov, 

        b) nevyhnutné ošatenie, 

        c)  základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso,  

sporák, chladnička, práčka – ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu), 

        d)  zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,  

        e)  mimoriadne liečebné náklady  

  

§ 5  

Poskytnutie pomoci občanovi v náhlej núdzi 

 

                         1. Mesto podľa § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení   v znení    neskorších 

zmien a doplnkov poskytne obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho 

náhlej núdzi spôsobenú živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, 

najmä  zabezpečením prístrešia, stravovania, alebo inej materiálnej pomoci.   

 

       2.  Pomoc v náhlej núdzi možno poskytnúť aj občanovi, ktorý  

a) bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, 

b) občanovi, ktorého sociálna situácia je hodná osobitného zreteľa   

 

 

§ 6 

Výška sociálnej pomoci 

 
     Mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku  v hmotnej núdzi alebo pomoc v náhlej 

núdzi  do výšky 3-násobku životného minima.  
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§ 7 

Vecná dávka pri narodení dieťaťa 

 

     Vecná dávka pri narodení dieťaťa sa poskytne matke dieťaťa s trvalým pobytom v meste na 

základe rodného listu v sume 50 eur  po dovŕšení 1 mesiaca života dieťaťa. 

 

§ 8 
Poskytovanie sociálnej služby v jedálni  

 

 1.  Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách mesto poskytne podpornú  

službu -  stravovanie  občanovi,  ktorý:  

a) nemá zabezpečené nevyhnutné  podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo  nepriaznivý zdravotný stav, 

c) dovŕšil dôchodkový  vek.  

 

    2.    Občanovi  uvedenému v bode b/ a c/ môže poskytnúť stravovanie aj prostredníctvom 

           donášky stravy do domácnosti.   

 

     3. Za nepriaznivý zdravotný stav sa v tomto prípade považuje invalidita podľa  

právoplatného rozhodnutia alebo posudku sociálnej poisťovne s mierou poklesu 

schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 %.  

  

     4.    Mesto prispieva dôchodcom na spoločné stravovanie – obedy - podľa výšky príjmu 

            občana a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne:  

            do výšky  životného minima         v sume  1,20 eur   na 1 obed  

            nad výšku  životného minima do 70,00 eur       v sume  0,86 eur   na 1 obed 

            ostatní                   v sume  0,53 eur   na 1 obed 

 

      5.  Stravovanie sa poskytuje v jedálni Domova Jesienka, Matunákova 2, Šurany na základe 

zmluvy. 

 

6. Mesto poskytne príspevok na stravovanie pre občanov formou úhrady faktúry          

Domovu Jesienka, Matunákova 2, Šurany, ktorý  stravovanie poskytuje.  

       

     7.   Občan platí úhradu za donášku, dovoz stravy 0,50 eura/domácnosť/deň. 

 

    8.  Občan je povinný  mestu oznámiť každú zmenu, ktorá ovplyvňuje výšku platby za    obed 

(napr.  zvýšenie dôchodku).  

 

§ 9 

Poskytovanie sociálneho poradenstva, vytváranie podmienok na záujmovú činnosť 

a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov 

 

     1.   Mesto zriaďuje a prevádzkuje denné centrá, v ktorých vytvára podmienky na 

           poskytovanie sociálneho poradenstva, záujmovú činnosť a na udržiavanie fyzickej 

a psychickej aktivity občanov. 

 



-4- 

 

  2.      Pre členov denných centier organizuje kultúrne akcie a jednodňové zájazdy, na ktoré 

     prispieva  vo výške schválenej sumy v rozpočte mesta. 

  

§ 10 

Zabezpečenie pohrebu 

 

  1.    Na základe § 30 zákona č. 131/2010  Z. z.. o  pohrebníctve v znení neskorších predpisov,  

ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho 

do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí mesto, ak sa ľudské pozostatky našli 

v jeho katastrálnom území. 

 

2.  Mesto zabezpečí pohreb na základe oznámenia pohrebných služieb, zdravotníckych 

  zariadení  a pod. ktoré:  

a) nenašli žiadnych rodinných príslušníkov, 

b) vyzvali rodinných príslušníkov a tí pohreb nezabezpečili 

 

   3.  Po zabezpečení pohrebu podľa bodu 2. bude mesto vymáhať vynaložené prostriedky   na 

        pohreb v dedičskom konaní, prípadne v občiansko-právnom konaní.  

 

§ 11 

Ďalšia pôsobnosť mesta 

  

    Tieto zásady neuvádzajú pôsobnosť mesta v oblasti sociálnej v úplnom znení, nakoľko sa 

zameriavajú len na body, s ktorými je nutné počítať  pri plánovaní rozpočtu mesta. Ostatné 

zo zákona vyplývajúce povinnosti si mesto plní na základe platných predpisov.  

 

§ 12 

Kontrolná činnosť 

 

    Kontrolu nad dodržiavaním týchto zásad vykonáva hlavný kontrolór mesta Šurany.  

 

§ 13 

Záverečné ustanovenie 

 

    1.    MsZ v Šuranoch sa  na vydaní týchto  zásad uznieslo dňa  18.6.2020 uznesením číslo  

13/2020 – Z,  bod č.X. 

  2.    Zásady nadobúdajú účinnosť dňom  schválenia MsZ. 

  3.  Dňom účinnosti týchto zásad strácajú platnosť Zásady hospodárenia s finančnými   

prostriedkami v oblasti sociálnej pomoci v meste Šurany   schválené Mestským 

zastupiteľstvom  dňa  5.3.2009 uznesením č. 23/2009-Z a Dodatok.č. 1 schválený 

Mestským zastupiteľstvom dňa 10. 2. 2011 uznesením č. 2/2011 – Z, bod XXVI.   

 

 

 

 

                                                                                        Ing. Marek O r e m u s, v.r.  

                                                                                           primátor mesta  Šurany  


