
OBEC HVIEZDOSLAVOV 
 

 
 

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE HVIEZDOSLAVOV 
č. 02/2022 

O POSKYTOVANÍ NIEKTORÝCH JEDNORAZOVÝCH PRÍSPEVKOV OBČANOM OBCE 
 
Zverejnené pred schválením:       04.08.2022 
Schválené: Uznesením obecného zastupiteľstva č.   ___/2022 dňa __.__.2022  
Vyvesené po schválení:        __.__.2022 
Účinnosť nadobúda od:       01.01.2023  
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE HVIEZDOSLAVOV O POSKYTOVANÍ NIEKTORÝCH 
JEDNORAZOVÝCH PRÍSPEVKOV OBČANOM OBCE 

č. 02/2022 
 
Obecné zastupiteľstvo Obce Hviezdoslavov sa v zmysle ustanovenia § 6 ods. l v spojení s ustanovení § 
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zariadení v znení nesk. predpisov, uznieslo na 
tomto všeobecne záväznom nariadení o poskytovaní niektorých jednorazových príspevkov občanom 
obce a to: 
A/ Jednorázový finančný príspevok pri uzatvorení manželstva 
B/ Jednorázový finančný príspevok pri nástupe na dôchodok 
C/ Jednorázový finančný príspevok pri strate  zamestnania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČASŤ A/ 
JEDNORÁZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI UZATVORENÍ MANŽELSTVA 

 
I. 

Základné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje okrem iného postup a podmienky 
poskytovania jednorazového finančného príspevku pri uzatvorení manželstva  občanom obce 
Hviezdoslavov.  
 
2. Jednorazový finančný príspevok pri uzatvorení manželstva je jednorázová, účelová sociálna dávka, 
ktorú obec poskytuje na podporu mladých rodín a vytváranie podmienok na ich založenie a vypláca sa 
oprávnenej osobe uvednej v Článku II tejto časti VZN na základe žiadosti a pri splnení stanovených 
podmienok pre poskytnutie príspevku. 
 
3. Na poskytnutie príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov 
Slovenskej republiky.  
 

II. 
Oprávnená osoba 

 
1. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri uzatvorení manželstva, ak spĺňa 
podmienky podľa tohto nariadenia je: 
a) osoba, ktorá uzatvorila manželstvo. 
 

III. 
Podmienky pre uplatnenie nároku na príspevok 

 
1. Pre uplatnenie nároku na poskytnutie príspevku musia byť kumulatívne splnené nasledovné 
stanovené  podmienky: 

a) jeden z manželov musí mať trvalý pobyt na území Obce Hviezdoslavov minimálne jeden rok 
nepretržite pred uzatvorením manželstva, 

b) manželia nesmú mať podlžnosti voči Obci Hviezdoslavov, 
c) o príspevok musí byť požiadané formou podanej žiadosti na Obecnom úrade v Hviezdoslavove 

do 3 mesiacov odo dňa uzatvorenia manželstva (vzor žiadosti tvorí prílohu VZN), 
d) v čase podania žiadosti musia mať obidvaja manželia trvalý pobyt v obci Hviezdoslavov. 

 
IV. 

Žiadosť o príspevok a poskytnutie príspevku 
 
1. Jednorazový finančný príspevok pri uzatvorení manželstva bude poskytnutý oprávnenej osobe v 
prípade splnenia podmienok daných týmto VZN, na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor tvorí Prílohu 
č. 1 tohto nariadenia. Písomná žiadosť sa podáva v sídle obecného úradu. 
 
2. Oprávnená osoba je oprávnená podať písomnú žiadosť:  



- najskôr po právoplatnom uzatvorení manželstva, 
- najneskôr do 3 mesiacov odo dňa právoplatného uzatvorenia manželstva, 
 
3. K žiadosti je potrebné priložiť:  
a) sobášny list, 
b) občiansky preukaz/kópia k nahliadnutiu jedného z manželov za účelom preverenia trvalého pobytu 
v Obci Hviezdoslavov v čase minimálne jeden rok nepretržite pred uzatvorením manželstva, 
c) občiansky preukaz/kópia k nahliadnutiu oboch manželov za účelom preverenia trvalého pobytu 
v Obci Hviezdoslavov v čase podania žiadosti, 
d) ďalšie náležitosti, ako ich určí obec. 
 
4. Žiadosť o príspevok pri uzatvorení manželstva vybaví Obecný úrad v Hviezdoslavove do 30 dní odo 
dňa podania žiadosti, ak budú splnené všetky stanovené podmienky. 
 
5. O rozhodnutí o žiadosti o príspevku je povinný Obecný úrad v Hviezdoslavove informovať aspoň 
jedného z manželov. 
 

V. 
Výška a výplata príspevku 

 
1. Výška jednorazového príspevku pri uzatvorení manželstva je 150,- EUR. Príspevok pri uzatvorení 
manželstva je možné vyplatiť iba jednému z manželov.  
 
2. Príspevok sa vypláca najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti, v prípade, ak žiadosť spĺňa 
podmienky ustanovené týmto nariadením. 
 
3. Príspevok pri uzatvorení manželstva poskytne Obec Hviezdoslavov na bankový účet oprávnenej 
osoby/žiadateľa. 
 
4. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
  



ČASŤ B/ 
JEDNORÁZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI NÁSTUPE NA DÔCHODOK 

 
I. 

Základné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje okrem iného postup a podmienky 
poskytovania jednorazového finančného príspevku pri nástupe na dôchodok občanom obce 
Hviezdoslavov.  
 
2. Dôchodkom sa na účely tohto VZN považuje výlučne predčasný starobný dôchodok, starobný 
dôchodok a invalidný dôchodok. Toto VZN sa nevzťahuje okrem iného na vdovský dôchodok, sirotský 
dôchodok, výsluhové dôchodky. 
 
3. Jednorazový finančný príspevok pri nástupe na dôchodok občanom obce je jednorázová, účelová 
sociálna dávka, ktorú obec poskytuje na podporu dôchodcov a vypláca sa oprávnenej osobe uvednej 
v Článku II tejto časti VZN na základe žiadosti a pri splnení stanovených podmienok pre poskytnutie 
príspevku. 
 
4. Na poskytnutie príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov 
Slovenskej republiky.  
 

II. 
Oprávnená osoba 

 
1. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri nástupe na dôchodok občanom obce, 
ak spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia je: 
a) osoba, ktorá nastupuje prvýkrát na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok alebo 
invalidný dôchodok. 
 

III. 
Podmienky pre uplatnenie nároku na príspevok 

 
1. Pre uplatnenie nároku na poskytnutie príspevku musia byť kumulatívne splnené nasledovné 
stanovené  podmienky: 

a) oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území Obce Hviezdoslavov minimálne 180 dní 
nepretržite pred podaním žiadosti o príspevok, 

b) oprávnená osoba nesmie mať podlžnosti voči Obci Hviezdoslavov, 
c) o príspevok musí byť požiadané formou podanej žiadosti na Obecnom úrade v Hviezdoslavove 

do 3 mesiacov odo dňa nástupu na dôchodok (vzor žiadosti tvorí prílohu VZN), 
d) oprávnená osoba si neuplatnila nárok podľa tejto časti VZN v minulosti pre iný druh dôchodku. 

 
 
 
 



IV. 
Žiadosť o príspevok a poskytnutie príspevku 

 
1. Jednorazový finančný príspevok pri nástupce na dôchodok bude poskytnutý oprávnenej osobe v 
prípade splnenia podmienok daných týmto VZN, na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor tvorí Prílohu 
č. 1 tohto nariadenia. Písomná žiadosť sa podáva v sídle obecného úradu. 
 
2. Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:  
- najskôr po právoplatnom rozhodnutí o nástupe na dôchodok, 
- najneskôr do 3 mesiacov odo dňa nástupu na dôchodok, 
 
3. K žiadosti je potrebné priložiť:  
a) potvrdenie/rozhodnutie o nástupe na dôchodok, 
b) občiansky preukaz k nahliadnutiu za účelom preverenia trvalého pobytu v Obci Hviezdoslavov v čase 
minimálne 18 dní pred podaním žiadosti a v čase podania žiadosti, 
c) ďalšie náležitosti, ako ich určí obec. 
 
4. Žiadosť o príspevok pri nástupe na dôchodok vybaví Obecný úrad v Hviezdoslavove do 30 dní odo 
dňa podania žiadosti, ak budú splnené všetky stanovené podmienky. 
 
5. O rozhodnutí o žiadosti o príspevku je povinný Obecný úrad v Hviezdoslavove informovať oprávnenú 
osobu/žiadateľa. 
 

V. 
Výška a výplata príspevku 

 
1. Výška jednorazového príspevku pri nástupe na dôchodok je 150,- EUR. Príspevok pri nástupe na 
dôchodok je možné vyplatiť iba oprávnenej osobe..  
 
2. Príspevok sa vypláca najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti, v prípade, ak žiadosť spĺňa 
podmienky ustanovené týmto nariadením. 
 
3. Príspevok pri nástupce na dôchodok poskytne Obec Hviezdoslavov na bankový účet oprávnenej.  
 
4. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
  



ČASŤ C/ 
JEDNORÁZOVÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK PRI STRATE ZAMESTNANIA 

 
I. 

Základné ustanovenia 
 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) určuje okrem iného postup a podmienky 
poskytovania jednorazového finančného príspevku pri strate zamestnania občanov obce 
Hviezdoslavov.  
 
2. Zamestnaním sa na účely tohto VZN považuje výlučne trvalý pracovný pomer na plný úväzok. Toto 
VZN sa nevzťahuje okrem iného na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, na 
práce vykonávané na základe živnostenského alebo iného oprávnenia a pod.. 
 
3. Jednorazový finančný príspevok pri strate zamestnania občanov obce je jednorázová, účelová 
sociálna dávka, ktorú obec poskytuje na podporu občanov obce, ktoré prišli o zamestnanie  a vypláca 
sa oprávnenej osobe uvednej v Článku II tejto časti VZN na základe žiadosti a pri splnení stanovených 
podmienok pre poskytnutie príspevku. 
 
4. Na poskytnutie príspevku nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov 
Slovenskej republiky.  
 

II. 
Oprávnená osoba 

 
1. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok príspevok pri strate zamestnania občanov 
obce, ak spĺňa podmienky podľa tohto nariadenia je: 
a) osoba, ktorá prišla o zamestnanie. 
 

III. 
Podmienky pre uplatnenie nároku na príspevok 

 
1. Pre uplatnenie nároku na poskytnutie príspevku musia byť kumulatívne splnené nasledovné 
stanovené  podmienky: 

a) oprávnená osoba musí mať trvalý pobyt na území Obce Hviezdoslavov minimálne 12 mesiacov 
nepretržite pred podaním žiadosti o príspevok, 

b) oprávnená osoba nesmie mať podlžnosti voči Obci Hviezdoslavov, 
c) o príspevok musí byť požiadané formou podanej žiadosti na Obecnom úrade v Hviezdoslavove 

do 3 mesiacov odo dňa ukončenia pracovného pomeru, (vzor žiadosti tvorí prílohu VZN), 
d) oprávnená osoba v období od straty zamestnania do podania žiadosti neuzatvorila iný 

pracovný pomer, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nevykonáva 
činnosť na základe živnostenského alebo iného oprávnenia, 

e) oprávnená osoba sa prihlásila do evidencii nezamestnaných vedených na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny, 

f) oprávnená osoba si neuplatnila nárok podľa tejto časti VZN v posledných 24 mesiacoch. 



 
IV. 

Žiadosť o príspevok a poskytnutie príspevku 
 
1. Jednorazový finančný príspevok pri strate zamestnania bude poskytnutý oprávnenej osobe v prípade 
splnenia podmienok daných týmto VZN, na základe písomnej žiadosti, ktorej vzor tvorí Prílohu č. 1 
tohto nariadenia. Písomná žiadosť sa podáva v sídle obecného úradu. 
 
2. Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť:  
- najskôr po ukončení pracovného pomeru, na základe ktorého došlo u nej k strate zamestnania, 
- najneskôr do 3 mesiacov odo dňa straty zamestnania. 
 
3. K žiadosti je potrebné priložiť:  
a) potvrdenie o strate zamestnania, 
b) občiansky preukaz k nahliadnutiu za účelom preverenia trvalého pobytu v Obci Hviezdoslavov v čase 
minimálne 12 mesiacov nepretržite pred podaním žiadosti a v čase podania žiadosti, 
c) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa Čl. III bod 1 písm. d) tejto časti VZN, 
d) potvrdenie o zaradení do evidencie nezamestnaných vedenej Úradom práce, sociálnych vecí 
a rodiny 
e) ďalšie náležitosti, ako ich určí obec. 
 
4. Žiadosť o príspevok pri strate zamestnania vybaví Obecný úrad v Hviezdoslavove do 30 dní odo dňa 
podania žiadosti, ak budú splnené všetky stanovené podmienky. 
 
5. O rozhodnutí o žiadosti o príspevku je povinný Obecný úrad v Hviezdoslavove informovať oprávnenú 
osobu/žiadateľa. 
 

V. 
Výška a výplata príspevku 

 
1. Výška jednorazového príspevku pri strate zamestnania je 150,- EUR. Príspevok pri strate 
zamestnania je možné vyplatiť iba oprávnenej osobe. 
 
2. Príspevok sa vypláca najneskôr do 60 dní odo dňa podania žiadosti, v prípade, ak žiadosť spĺňa 
podmienky ustanovené týmto nariadením. 
 
3. Príspevok pri strate zamestnania poskytne Obec Hviezdoslavov na bankový účet oprávnenej osoby.  
 
4. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  
 
 
 
 
 
 



SPOLOČNÉ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Hviezdoslavov č. 02/2022 o poskytovaní niektorých 
jednorazových finančných príspevkov občanom obce  sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo na svojom 
zasadnutí dňa __.__.2022 Uznesením č. ___/2022. 
 
2. Všeobecné záväzné nariadenie Obce Hviezdoslavov č. 02/2022 nadobúda účinnosť dňom 1.1.2023.  
 
Vo Hviezdoslavove, dňa __.__.2022  
 
 
 
 
 
 

Marek Lackovič, MBA  
         starosta obce 


