
 
Obec Rišňovce, Obecný úrad v Rišňovciach 

Smernica č. 2/2022 

o poskytovaní finančných príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií 
obyvateľov obce do výšky schválených finančných prostriedkov 

v rozpočte obce 
 
 
 

Čl. l 
Úvodné ustanovenie 

1. Táto smernica upravuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov na riešenie 
zreteľahodných situácií obyvateľov obce do výšky schválených finančných 
prostriedkov v rozpočte obce Rišňovce na príslušný rozpočtový rok. 

 
2. Obecné zastupiteľstvo v Rišňovciach na svojom zasadnutí dňa 21.04.2022 uznesením 

č. 254/2022 splnomocnilo starostu obce Rišňovce na poskytovanie finančných 
príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií obyvateľov obce do výšky schválených 
finančných prostriedkov v rozpočte obce Rišňovce. 

 
 
 

Čl. 2 
Všeobecné ustanovenia 

1. Finančné príspevky na riešenie zreteľahodných situácií obyvateľov obce Rišňovce sa 
môžu poskytnúť sociálne slabším obyvateľom obce Rišňovce za splnenia podmienok 
ustanovených touto smernicou. 

 
2. Na poskytnutie finančného príspevku na riešenie zreteľahodných situácií nie je právny 

nárok a nie je možné sa ho domáhať súdnou ani inou cestou. 
 

3. Finančné prostriedky na tento účel určené sa schvaľujú v rozpočte obce vždy len na 
príslušný rok. 

 
4. Žiadateľ o príspevok si podá písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať: 

- meno a priezvisko, 
- dátum a miesto narodenia, 
- rodné číslo žiadateľa, 
- číslo občianskeho preukazu, 
- trvalé bydlisko, 
- miesto súčasného pobytu žiadateľa v prípade, že sa momentálne nenachádza na  
  adrese trvalého pobytu, 
- jednoznačné zdôvodnenie žiadosti, 
- doklady potvrdzujúce odôvodnenosť žiadosti. 

Žiadosť tvorí prílohu č. 1 tejto smernice. 
 

5. K žiadosti o poskytnutie príspevku bude doložené stanovisko Sociálnej komisie obce 
Rišňovce. 



 
6. K žiadosti o poskytnutie príspevku bude žiadateľom doložené aj Čestné vyhlásenie 

žiadateľa o svojich majetkových pomeroch. 
Čestné prehlásenie tvorí prílohu č. 2 tejto smernice. 

 
7. Za zreteľahodnú situáciu na účely poskytovania príspevku sa považujú výdavky 

spojené: 
a) s úhradou opráv a služieb 

– po požiari, 
– povodni, 
– a ostatných, vrátane živelných pohrôm, ktoré nie sú súčasťou plnenia poistných 

udalostí v rámci dohodnutých zmluvných podmienok s vybranou poisťovacou 
spoločnosťou 

 
maximálne do výšky 500,- € 
 

b) s úhradou služieb v zdravotníckom zariadení v rámci hospitalizácie, s úhradou 
doplatku za lieky 
 

c) s kompenzáciou nákladov na obstaranie pomôcok pre nevidiacich a imobilných 
spoluobčanov, školských pomôcok pre školopovinné deti 
(napr. MT s hlasovým výstupom, kurzorovým krížom a pod.) 
 

d) s kompenzáciou nákladov za pobyt v ozdravovacích, rehabilitačných či kúpeľných 
zariadeniach,  

               
e) s kompenzáciou nákladov na kúpu nevyhnutného oblečenia, obuvi, športovej obuvi, 

športového oblečenia, spotrebiča, zariadenia 
 
maximálne do výšky 165,- € (b-e) 

 
8. Dávka sa neposkytne: 

- na riešenie dopravy (prepravy batožiny a materiálu) žiadateľa do zdravotníckych 
zariadení, zamestnania, školských zariadení, na jednania so štátnymi alebo verejnými 
inštitúciami na základe pozvánok, 

- na úhradu nákladov spojených s používaním jednostopového alebo dvojstopového 
motorového vozidla, nákladov spojených s ich údržbou, ošetrovaním, výmenou 
dielcov a agregátov, ani v prípade, že sa jedná o žiadateľa, ktorého zdravotný stav 
neumožňuje prekonávanie väčších vzdialeností inak, než týmto motorovým 
vozidlom. 
 

9. Dávku je možné poskytnúť žiadateľovi jeden krát v kalendárnom roku.                                                 
  

10. Administratívnu, spisovú a evidenčnú činnosť podľa tejto smernice vykonáva 
zamestnanec Obecného úradu Rišňovce na to určený. 

 
11. Na poskytnutie alebo neposkytnutie finančného príspevku dáva súhlas starosta obce na 

základe stanoviska Sociálnej komisie. 
 



12. V prípade poskytnutia finančného príspevku sa so žiadateľom uzatvorí Dohoda 
o poskytnutí finančného príspevku. 

 
13. Na poskytovanie finančných príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií 

obyvateľov obce Rišňovce do výšky schválených finančných prostriedkov v rozpočte 
obce Rišňovce sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. 

 
 
 

Čl. 3 
Záverečné ustanovenia 

1. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa rušia všetky predchádzajúce Smernice 
o poskytovaní finančných príspevkov na riešenie zreteľahodných situácií obyvateľov 
obce Rišňovce. 

 
2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 22.04.2022. 

  
 
 
 
 
V Rišňovciach dňa 22.04.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Mgr. Mário Machovec 
                starosta obce Rišňovce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           Príloha č. 1 
 
 

Žiadosť o príspevok na riešenie zreteľahodnej situácie 
 
1.Údaje o žiadateľovi 

Meno:                                                                     Priezvisko:                                      
Deň, mesiac, rok narodenia:                                 Rodné číslo:                                
Trvalý pobyt: (musí sa zhodovať s potvrdením o trvalom pobyte, ktoré Vám bude vystavené na Obecnom 
úrade v Rišňovciach) 

Rišňovce:                                                          číslo:                  PSČ:                                                       
Prechodný pobyt: (ak máte aj prechodný pobyt- vypísať z potvrdenia o prechodnom pobyte, ak nie, 
jednotlivé položky vyškrtnúť vodorovnou krátkou čiarkou)  
                                                                   číslo:                             PSČ:                    
Súčasný pobyt v obci Rišňovce: (ak sa súčasný pobyt nezhoduje s trvalým pobytom - keď áno,  
prosíme vyškrtnúť vodorovnou čiarkou)                              ulica:                                      číslo:                      
Štátna príslušnosť: (napr. SR) 

rodinný stav: (napr. slobodný, rozvedený, vdovec, vdova)                                                                                         
S  Súčasné sociálne postavenie: (napr.: nezamestnaný-(á), dôchodca a pod.)  

                                                                                                                                    
 
 
2. Poberateľ príjmu, dôchodku a pod. – druh: 
 
 
 

 

3. Odôvodnenie žiadosti (Podrobne opísať dôvody, pre ktoré sa žiadosť podáva ) 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Príjmové pomery žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb 
    V MESIACI PODANIA ŽIADOSTI  doložiť dokladom, výpisom z účtu a pod.  

  
Príjem (v EUR) Žiadateľ Ďalšie spoločne posudzované osoby 

Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti   
Čistý mesačný príjem zo samostatnej 
zárobkovej činnosti 

  

Nemocenské dávky   
Podpora v nezamestnanosti   
Dôchodok (druh)   
Prídavky na deti, príplatok k PnD   
Rodičovský príspevok   
Zaopatrovací príspevok   
Výživné, štipendiá   
Iné (druh)   

 
 
 

Vyhlásenie žiadateľa 
     Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol (uviedla) pravdivo. Som si vedomý(á) 
právnych následkov, ktoré by malo uvedenie nepravdivých údajov. Neprávom prijatý 
príspevok som povinný(á) vrátiť, alebo uhradiť. 

     Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre účely poskytnutia finančného 
príspevku. 
 
 
 
V Rišňovciach: 
 
 
              podpis žiadateľa /zákonného zástupcu 
 
 
 
 

Stanovisko Sociálnej komisie obce Rišňovce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Príloha č. 2 
ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 
Meno a priezvisko:                                                                        Stav:   
Dátum narodenia:                                                                         Miesto:  
Rodné číslo:                                                                                   Číslo OP:  
Bydlisko:    
Zamestnávateľ:  
Povolanie:           
 

Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním: 
 

1) Úspory a cenné papiere:* 
-  úspory                  áno  -   nie, ak áno  v sume  ................ € 
-  cenné papiere       áno  -   nie, ak áno v hodnote ............. € 
 
2) Nehnuteľnosti:* 
- poľnohospodárska pôda s výmerou .......       m2                                    áno   -   nie 
- rekreačná chata, chalupa                                                                        áno   -   nie 
- iná nehnuteľnosť (charakteristika)                                                         áno   -   nie 
 
3) Miestnosti neslúžiace na bývanie, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojovanie 

životných potrieb:* 
- garáže  áno  -  nie 
- ateliéry  áno  -  nie 
- skladištia  áno  -  nie 
- iné  áno  -  nie 
 
4) Hnuteľné veci vysokej hodnoty:* 
- zbierky vyššej hodnoty (známky, obrazy, zlato)   áno  -  nie 
- viac farebných TVP, HIFI zostáv (uviesť koľko)   áno  -  nie 

- väčšie množstvo poľnohospodárskych zvierat a hydiny, ktorých  
chov prevyšuje potreby moje a mojich rodinných príslušníkov   áno  -  nie 
- motorové vozidlo(á)       áno  -  nie 
- iné hnuteľné veci vysokej hodnoty, ktoré neslúžia na bezprostredné 
 uspokojovanie životných a osobných potrieb     áno  -  nie 
 
5) Iné finančné príjmy:* 

- dôchodok (uviesť druh a výšku):   áno - nie  
- mimopracovný úväzok (koľko):    áno - nie 
- iné príjmy (aké):                            áno - nie 

 
Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý(á) právnych následkov nepravdivého čestného vyhlásenia. 

 
*(Čo sa hodí podčiarknite)               

 
 
 
 
 

Overujúci orgán:                                                                                Podpis občana: 
 


