Obec Streda nad Bodrogom
podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 15 a § 24 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi v znení neskorších predpisov, vydáva
všeobecne záväzné nariadenie
„O postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom obce Streda nad Bodrogom“.

Článok 1
Predmet úpravy
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky a postup pri
zabezpečovaní sociálnej pomoci a pomoci v hmotnej núdzi občanom obce Streda nad
Bodrogom (ďalej len občanom) na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie formou
poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazového finančného
príspevku.
Článok 2
Základné ustanovenia
1. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum (zákon č. 601/2003
Z. z.) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním spoločne posudzujú, si príjem nemôžu
zvýšiť vlastným pričinením.
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám,
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú najmä na
2.)a
úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie,
2.)b
úhradu nevyhnutných výdavkov na základné vybavenie domácnosti,
2.)c
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
2.)d
na mimoriadne liečebné náklady.
3. Sociálnu pomoc možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, formou jednorazového finančného príspevku
najmä v prípade mimoriadne ťažkej životnej situácie, ktorá mohla vzniknúť v dôsledku
3.)a
úmrtia blízkej osoby,
3.)b
náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
udalosťou kedy bolo poškodené bývanie ( rodinný dom, byt alebo ich
zariadenie), ktoré žiadateľ užíva,
3.)c
umiestnenia do sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia, ak ide
o osamelú osobu,
3.)d
mimoriadne zvýšených liečebných nákladov.

4. O jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže
požiadať občan, ktorý má vysporiadané finančné náležitosti s obcou.
Článok 3
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá občanovi a fyzickým osobám
spoločne s ním posudzovaným na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1 tohto VZN)
a to najviac jedenkrát za rok, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.
Článok 4
Podmienky poskytnutia sociálnej pomoci
1. Sociálna pomoc môže byť poskytnutá občanovi a fyzickým osobám spoločne s ním
posudzovaným na základe písomnej žiadosti (príloha č. 1 tohto VZN) a to najviac
jedenkrát za rok, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.
2. Sociálna pomoc môže byť poskytnutá
2.)a
iba občanovi s trvalým pobytom v Strede nad Bodrogom, ktorý sa ocitol
v hmotnej núdzi,
2.)b
občanovi, ktorý preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní
dávky v hmotnej núdzi, invalidného alebo starobného dôchodku a za posledné tri
mesiace sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie,
2.)c
občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo
z ústavného liečenia, ktorý sa pri žiadosti o príspevok preukáže okrem
prepúšťacej správy aj potvrdením o zaevidovaní na úrade práce, sociálnych vecí
a rodiny (ďalej len ÚPSVaR), a ktorý nemá žiadne príjmy a potrebuje finančné
prostriedky na vybavenie dokladov, prípadne nevyhnutné prostriedky na prežitie,
2.)d
občanovi v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
Článok 5
Výška finančného príspevku a výška dávky
1. Pri jednorazovej dávke v hmotnej núdzi sa občanovi a s ním posudzovaným fyzickým
osobám, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, môže poskytnúť jednorazová dávka
v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky
trojnásobku životného minima.
2. Pri sociálnej pomoci jednorazový finančný príspevok možno poskytnúť vo výške
skutočných nákladov, najviac však do výšky dvojnásobku životného minima žiadateľa
a s ním spoločne posudzovaných osôb.
3. O výške príspevku alebo dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo (v časovej tiesni aj
samostatne starosta obce na základe vyjadrenia komisie pre sociálne veci
a zdravotníctvo s tým, že následne informuje obecné zastupiteľstvo) s prihliadnutím na
objem prostriedkov vyčlenených na tento účel v rozpočte obce.

Článok 6
Doklady a potvrdenia k žiadosti o príspevok alebo dávku
1. Občan, ktorý požiada o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo o sociálnu pomoc
(ďalej len žiadateľ) je povinný k žiadosti priložiť
1.)a
potvrdenie príslušného ÚPSVaR o tom, že je v hmotnej núdzi a že je
vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
1.)b
potvrdenie o príjme za posledné tri mesiace alebo potvrdenie o výške
dávky v hmotnej núdzi alebo rozhodnutie o výške starobného alebo invalidného
dôchodku, ako aj príjem osôb s ním spoločne posudzovaných.
2. Do výšky príjmu žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb sa nezapočítavajú:
2.)a
prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa,
2.)b
dávky a príspevky priznané žiadateľovi podľa zák. 599/2003 Z. z.
2.)c
štipendiá a ostatné príspevky (na dopravu, na stravu a školské potreby)
pre deti v hmotnej núdzi,
2.)d
výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a žiadateľ predloží
doklad, že to oznámil príslušnej inštitúcii (polícia, súd).
3. Potvrdenie o tom, že požiadal príslušný ÚPSVaR o dávku v hmotnej núdzi, podal trestné
oznámenie na príslušnej inštitúcii na neplatiteľa výživného alebo, že žiada o priznanie
starobného alebo invalidného dôchodku, ak nemá preukázaný žiaden príjem,
4. Doklad o dochádzke do školy, ak sú v zaopatrení žiadateľa deti,
5. Žiadateľ je v žiadosti povinný uviesť dôvod žiadosti o jednorazový finančný príspevok
alebo dávku, účel ich využitia a prípadne doložiť aj iné doklady preukazujúce zvýšenie
výdavkov, resp. mimoriadne výdavky na domácnosť.
6. Súčasťou žiadosti je aj čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti údajov uvedených
v žiadosti a súhlas žiadateľa so spracovaním poskytnutých osobných údajov na účely
posúdenia nároku na jednorazový príspevok alebo dávku.
Článok 7
Konanie vo veci poskytnutia jednorazového príspevku
alebo jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Vyplnenú žiadosť (príloha č. 1 tohto VZN) s potrebnými dokladmi predkladá žiadateľ
na podateľni Obecného úradu v Strede nad Bodrogom.
2. Obecný úrad žiadosť zaeviduje, v prípade, že žiadosť nebude obsahovať všetky
predpísané náležitosti, vyzve žiadateľa o doplnenie. V prípade, že žiadateľ do 14 dní od
doručenia výzvy na doplnenie údajov, tieto obecnému úradu nedoručí, bude konanie
zastavené.
3. Žiadosť do 14 dní prerokuje komisia pre sociálne vecí a zdravotníctvo pri obecnom
zastupiteľstve a pripraví odporúčanie pre obecné zastupiteľstvo.
4. Obecné zastupiteľstvo na základe odporúčania komisie rozhodne o tom, či a v akej
výške príspevok alebo dávku poskytne.
5. Na základe uznesenia obecného zastupiteľstva vydá obecný úrad písomné rozhodnutie
o poskytnutí resp. neposkytnutí príspevku alebo dávky.
6. V prípade poskytnutia nenávratného finančného príspevku alebo dávky spracuje obecný
úrad zmluvu o poskytnutí jednorazového príspevku alebo dávky.
7. Po podpísaní zmluvy môžu byť finančné prostriedky žiadateľovi vyplatené:
7.)a
v hotovosti z pokladne obecného úradu,
7.)b
bankovým prevodom na účet žiadateľa.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Kontrolu plnenia ustanovení tohto VZN môže vykonávať hlavný kontrolór obce
a poslanci obecného zastupiteľstva.
2. Náležitosti, ktoré nie sú upravené v tomto VZN sa riadia ustanoveniami zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi.
3. Toto VZN obce schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom 13. riadnom zasadnutí
uznesením č. 82/2012 zo dňa 29.03.2012
4. Toto VZN obce nadobúda účinnosť dňom 1.5.2012

V Strede nad Bodrogom dňa 10.04.2012

Ing. František Gecse
starosta obce

Príloha č. 1
Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku
-jednorazovej dávky v hmotnej núdzi *

1. Žiadateľ:
Meno a priezvisko .............................................................................
Dátum narodenia ........................................... rodné číslo .................................................
Rodinný stav ..................................
Trvalý pobyt ..........................................................................................................................
Telefón .................................
Zamestnanie ..........................................................................................................................
2. Údaje o manželovi (manželke), druhovi (družke), nezaopatrených deťoch
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Zamestnávateľ,
škola

Príbuzenský vzťah

3. Bytové a majetkové pomery
Druh bytu ................................................................ počet izieb .....................................
Počet osôb v byte ......................... z toho dospelí, zaopatrené deti ...............................
Nezaopatrené deti ...........................
4. Odôvodnenie žiadosti (na čo žiada príspevok alebo dávku)
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych
následkov z uvedenia nepravdivých údajov.
V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom
písomný súhlas Obci Streda nad Bodrogom na využitie mnou poskytnutých osobných údajov
na posúdenie nároku na poskytnutie príspevku (dávky) a s uložením spisu na obecnom úrade
v Strede nad Bodrogom.
*nehodiace sa škrtnite
V Strede nad Bodrogom dňa ............................

.................................
Podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenia:
• o príjme žiadateľa, manžela (manželky), druha (družky)
• zo Sociálnej poisťovne: o druhu a výške dôchodku, dávke v nezamestnanosti,
• z ÚPSVaR: výška dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej, prídavku na dieťa (deti),
rodičovského príspevku, príspevku za opatrovanie príp. iných dávok,
• že je žiadateľ evidovaný na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie
• fotokópiu rozsudku o výživnom
• prípadne iné podklady, ktoré si vyžiada komisia pre sociálne veci.

