
N Á V R H 

 

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE  OBCE  BLAŽICE 

č. 1 / 2018 
o pomoci v hmotnej núdzi 

 

 

OBEC  BLAŽICE 

 
 

     Obec Blažice  (ďalej len „obec“) podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. p) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 17 zákona           

č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“). 

 

 
 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia ( VZN ) 

 

Vyvesené na úradne tabuli : 14.05.2018 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie : 14.05.2018 

Dátum ukončenia pripomienkovaného konania : 31.05.2018 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie ( VZN ) 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa : 31.05.2018 

Vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018 

VZN nadobúda účinnosť 15 – tým dňom po zverejnené : 16.06.2018 

 
 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec  pri 

výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a 

opakovanú dávku sociálnej pomoci občanom obce. 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže obec  poskytnúť fyzickej 

osobe, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1)  alebo inej 

fyzickej osobe, ktorá je členom domácnosti, v ktorej jednému z členov je poskytovaná pomoc 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1). 

 

2. Opakovaná dávka sociálnej pomoci je dávka, ktorú môže obec  poskytnúť fyzickej osobe 

alebo fyzickým osobám, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne a ich celkový príjem 

nepresiahne dvojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom2) , ak nemá 



zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má 

ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  alebo dovŕšila dôchodkový 

vek, formou peňažného príspevku na stravný lístok v zariadeniach, poskytujúcich stravovanie. 

 
 

 

DRUHÁ ČASŤ 

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  môže obec  poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1)  , alebo inej fyzickej osobe, 

ktorá je členom domácnosti, v ktorej jednému z členov je poskytovaná pomoc v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu1) najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na: 

a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv, 

b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to na posteľ, stôl, stoličky, chladničku, sporák, varič, 

vykurovacie teleso, palivo, práčku, periny, posteľnú bielizeň, bežný kuchynský riad, 

c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 

d) mimoriadne liečebné náklady. 

 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec  poskytnúť žiadateľovi podľa osobitného 

predpisu3) spravidla raz v tom istom kalendárnom roku vo forme peňažnej, vecnej alebo 

kombinovanej. 

 

3.Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť do výšky preukázaných 

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

plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu2). 

 

4.Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou (dobrovoľnou) dávkou a na jej 

poskytnutie nie je právny nárok. 

 

 

Článok 4 

Podmienky a spôsob poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  môže obec  poskytnúť len fyzickej osobe, ktorá 

má na území obce trvalý pobyt, nemá voči obci finančné záväzky (nemá dlhy na 

miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, a pod), resp. má uzavretú dohodu o uznaní a splácaní dlhu, ktorú plní 

v dohodnutých splátkach. 

 

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podáva fyzická osoba 

písomne na Obecný úrad v Blažiciach. 
 

 

3. Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi predkladá k žiadosti: 

1. právoplatné rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi vydané úradom práce,  

2. doklad o čiastočnej alebo úplnej úhrade mimoriadnych výdavkov alebo čestné     

vyhlásenie o použití poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (v tomto prípade 

sociálnych vecí a rodiny, 

3. u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy, 

4.  

je žiadateľ povinný predložiť obci v lehote do 30 kalendárnych dní doklad o použití 



finančných prostriedkov na účel poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi uvedený 

v tomto čestnom vyhlásení), 

5. doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o uznaní a splácaní 

dlhu, ktorú spláca v dohodnutých  splátkach. 

 

4. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti,  obec  písomne vyzve žiadateľa, aby 

svoju žiadosť doplnil o požadované údaje alebo doklady. 

 

5. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v určenej lehote nedoplní svoju 

žiadosť o požadované údaje alebo doklady, obec  bude konať v zmysle osobitného 

predpisu4). 
 

 

6 . O poskytnutí, resp. neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta 

obce  v súlade s osobitným predpisom5). 

 

7.  Menný zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 

bude raz polročne  predložený  Obecnému zastupiteľstvu v Blažiciach po uplynutí daného 

polroku. 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

OPAKOVANÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI 

 

Článok 5 

Účel poskytnutia opakovanej dávky sociálnej pomoci 

 

1. Opakovanú dávku sociálnej pomoci  môže obec  poskytnúť fyzickej osobe 

alebo fyzickým osobám,  ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, ak ich celkový príjem 

nepresiahne dvojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom2), a ktorá 

spĺňa nasledujúce podmienky: 

 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

c) alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

 

 

2. Výška maximálneho príspevku – opakovanej dávky sociálnej pomoci: 

 
b) 

Výška príjmu Maximálna výška 

príspevku uvedená  v € 

z celkovej ceny stravného 

lístka 

  

Príjem do výšky 2 násobku sumy 

životného minima 
0,50 € 

 

3. Opakovaná dávka sociálnej pomoci je dobrovoľná forma sociálnej pomoci obce  a na jej 

poskytnutie nie je právny nárok. 

 

 



Článok 6 

Podmienky a spôsob poskytnutia opakovanej dávky sociálnej pomoci 

 

1. Opakovanú dávku sociálnej pomoci môže obec  poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má na 

území obce  trvalý pobyt, nemá voči obci  finančné záväzky (nemá dlhy na miestnych 

daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a pod). 

2. Opakovanú dávku sociálnej pomoci môže obec  poskytnúť len na základe písomnej žiadosti 

občana. 

3. Žiadateľ o opakovanú dávku sociálnej pomoci predkladá k žiadosti: 

4. aktuálnu výšku príjmu žiadateľa a členov domácnosti žiadateľa, vrátane prídavku na 

dieťa a výživného, 

6. v prípade, ak je žiadateľ alebo členovia domácnosti žiadateľa nezamestnaný/é, 

potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do evidencie 

uchádzačov resp. záujemcov o zamestnanie, 

7. doklad sociálnej poisťovne o poberaní dávky nemocenského poistenia, dôchodkového 

poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, 

8. u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy, 

9. doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o uznaní a splácaní 

dlhu, ktorú plní v dohodnutých  splátkach. 

4. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obec  vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť 

doplnil o požadované údaje alebo doklady. 

5. Ak žiadateľ o opakovanú dávku sociálnej pomoci nedoplní svoju žiadosť o požadované 

údaje alebo doklady v určenej lehote,  opakovaná dávka sociálnej pomoci nebude žiadateľovi 

priznaná. 

6. Žiadosť o poskytnutie opakovanej dávky sociálnej pomoci posúdi obec  podľa  tohto 

nariadenia. 

7. Menný zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá opakovaná dávka sociálnej pomoci, 

bude raz polročne  predložený Obecnému zastupiteľstvu v Blažiciach po uplynutí daného 

polroka. 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní. 

2. Na konanie o poskytnutí  opakovanej dávky sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní. 

3. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 15. 5. 2018 a zvesený dňa 

2. 6. 2018 bez pripomienok. 

4. Na tomto nariadení sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach dňa 

31.05.2018 uznesením č........ 

5. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa  2. 6. 2018   zvesené dňa  18. 6. 2018 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie č 2/15 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom obce 

Blažice nadobúda účinnosť dňa   01.07. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                               ................................................. 

Juraj Gmitro 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 
Odkazy na súvisiace právne predpisy: 

1) § 9 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

3) § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

5) § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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     Obec Blažice  (ďalej len „obec“) podľa § 6 ods. 1 v spojení s § 4 ods. 3 písm. p) zákona 

č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 17 zákona           

č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“). 

 

 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia ( VZN ) 

 

Vyvesené na úradne tabuli : 14.05.2018 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkovanie : 14.05.2018 

Dátum ukončenia pripomienkovaného konania : 31.05.2018 

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie ( VZN ) 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa : 31.05.2018 

Vyhlásené zverejnením na úradnej tabuli obce dňa : 01.06.2018 

VZN nadobúda účinnosť 15 – tým dňom po zverejnené : 18.06.2018 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec  pri 

výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a 

opakovanú dávku sociálnej pomoci občanom obce. 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže obec  poskytnúť fyzickej 

osobe, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1)  alebo inej 

fyzickej osobe, ktorá je členom domácnosti, v ktorej jednému z členov je poskytovaná pomoc 

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1). 

 

2. Opakovaná dávka sociálnej pomoci je dávka, ktorú môže obec  poskytnúť fyzickej osobe 

alebo fyzickým osobám, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne a ich celkový príjem 

nepresiahne dvojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom2) , ak nemá 

zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má 

ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,  alebo dovŕšila dôchodkový 

vek, formou peňažného príspevku na stravný lístok v zariadeniach, poskytujúcich stravovanie 

 



DRUHÁ ČASŤ 

JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI 

 

Článok 3 

Účel poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  môže obec  poskytnúť fyzickej osobe, ktorej sa 

poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu1)  , alebo inej fyzickej osobe, 

ktorá je členom domácnosti, v ktorej jednému z členov je poskytovaná pomoc v hmotnej 

núdzi podľa osobitného predpisu1) najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na: 

a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň a obuv, 

b) nevyhnutné vybavenie domácnosti, a to na posteľ, stôl, stoličky, chladničku, sporák, varič, 

vykurovacie teleso, palivo, práčku, periny, posteľnú bielizeň, bežný kuchynský riad, 

c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, 

d) mimoriadne liečebné náklady. 

 

2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec  poskytnúť žiadateľovi podľa osobitného 

predpisu3) spravidla raz v tom istom kalendárnom roku vo forme peňažnej, vecnej alebo 

kombinovanej. 

 

3.Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť do výšky preukázaných 

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

plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu2). 

 

4.Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou (dobrovoľnou) dávkou a na jej 

poskytnutie nie je právny nárok. 

 

 

Článok 4 

Podmienky a spôsob poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

 

3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  môže obec  poskytnúť len fyzickej osobe, ktorá 

má na území obce trvalý pobyt, nemá voči obci finančné záväzky (nemá dlhy na 

miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, a pod), resp. má uzavretú dohodu o uznaní a splácaní dlhu, ktorú plní 

v dohodnutých splátkach. 

 

4. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podáva fyzická osoba 

písomne na Obecný úrad v Blažiciach. 
 

 

3. Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi predkladá k žiadosti: 

10. právoplatné rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi vydané úradom práce,  

11. doklad o čiastočnej alebo úplnej úhrade mimoriadnych výdavkov alebo čestné     

vyhlásenie o použití poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (v tomto prípade 

sociálnych vecí a rodiny, 

12. u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy, 

13.  
je žiadateľ povinný predložiť obci v lehote do 30 kalendárnych dní doklad o použití 

finančných prostriedkov na účel poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi uvedený 

v tomto čestnom vyhlásení), 

14. doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o uznaní a splácaní 

dlhu, ktorú spláca v dohodnutých  splátkach. 

 



6. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti,  obec  písomne vyzve žiadateľa, aby 

svoju žiadosť doplnil o požadované údaje alebo doklady. 

 

7. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v určenej lehote nedoplní svoju 

žiadosť o požadované údaje alebo doklady, obec  bude konať v zmysle osobitného 

predpisu4). 
 

 

6 . O poskytnutí, resp. neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta 

obce  v súlade s osobitným predpisom5). 

 

7.  Menný zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 

bude raz polročne  predložený  Obecnému zastupiteľstvu v Blažiciach po uplynutí daného 

polroku. 

 

 

 

 

TRETIA ČASŤ 

OPAKOVANÁ DÁVKA SOCIÁLNEJ POMOCI 

 

Článok 5 

Účel poskytnutia opakovanej dávky sociálnej pomoci 

 

2. Opakovanú dávku sociálnej pomoci  môže obec  poskytnúť fyzickej osobe 

alebo fyzickým osobám,  ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, ak ich celkový príjem 

nepresiahne dvojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom2), a ktorá 

spĺňa nasledujúce podmienky: 

 

a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných 

životných potrieb, 

b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, 

c) alebo dovŕšila dôchodkový vek. 

 

 

2. Výška maximálneho príspevku – opakovanej dávky sociálnej pomoci: 

 
b) 

Výška príjmu Maximálna výška 

príspevku uvedená  v € 

z celkovej ceny stravného 

lístka 

  

Príjem do výšky 2 násobku sumy 

životného minima 
0,50 € 

 

3. Opakovaná dávka sociálnej pomoci je dobrovoľná forma sociálnej pomoci obce  a na jej 

poskytnutie nie je právny nárok. 

 

 

 

 

 

 

 



Článok 6 

Podmienky a spôsob poskytnutia opakovanej dávky sociálnej pomoci 

 

1. Opakovanú dávku sociálnej pomoci môže obec  poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má na 

území obce  trvalý pobyt, nemá voči obci  finančné záväzky (nemá dlhy na miestnych 

daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a pod). 

2. Opakovanú dávku sociálnej pomoci môže obec  poskytnúť len na základe písomnej žiadosti 

občana. 

3. Žiadateľ o opakovanú dávku sociálnej pomoci predkladá k žiadosti: 

5. aktuálnu výšku príjmu žiadateľa a členov domácnosti žiadateľa, vrátane prídavku na 

dieťa a výživného, 

15. v prípade, ak je žiadateľ alebo členovia domácnosti žiadateľa nezamestnaný/é, 

potvrdenie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do evidencie 

uchádzačov resp. záujemcov o zamestnanie, 

16. doklad sociálnej poisťovne o poberaní dávky nemocenského poistenia, dôchodkového 

poistenia, úrazového poistenia, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, 

17. u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy, 

18. doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o uznaní a splácaní 

dlhu, ktorú plní v dohodnutých  splátkach. 

4. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, obec  vyzve žiadateľa, aby svoju žiadosť 

doplnil o požadované údaje alebo doklady. 

5. Ak žiadateľ o opakovanú dávku sociálnej pomoci nedoplní svoju žiadosť o požadované 

údaje alebo doklady v určenej lehote,  opakovaná dávka sociálnej pomoci nebude žiadateľovi 

priznaná. 

6. Žiadosť o poskytnutie opakovanej dávky sociálnej pomoci posúdi obec  podľa  tohto 

nariadenia. 

7. Menný zoznam žiadateľov, ktorým bola poskytnutá opakovaná dávka sociálnej pomoci, 

bude raz polročne  predložený Obecnému zastupiteľstvu v Blažiciach po uplynutí daného 

polroka. 

 

 

ŠTVRTÁ  ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 

Zb. o správnom konaní. 

2. Na konanie o poskytnutí  opakovanej dávky sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní. 

3. Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 14. 5. 2018 a zvesený dňa 

31. 05. 2018 bez pripomienok. 

4. Na tomto nariadení sa uznieslo a schválilo ho Obecné zastupiteľstvo v Blažiciach, 

dňa 31.05.2018 unesením č. 150/2018. 

5. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa  01. 06. 2018   zvesené dňa  18. 6. 

2018. 

6. Toto všeobecne záväzné nariadenie č 1/2018 o poskytovaní sociálnej pomoci občanom 

obce Blažice nadobúda účinnosť dňa  18.06. 2018. ( 15 – tým dňom po zverejnení po 

schválení ). 

 

 

 

 

 



 

                                                                               ................................................. 

Juraj Gmitro 

starosta obce 

 

 

 
Odkazy na súvisiace právne predpisy: 

1) § 9 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

2) § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

3) § 17 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

4) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

5) § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 


