OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 191 , 072 04 TRHOVIŠTE

NÁVRH
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE BÁNOVCE NAD ONDAVOU

č. 1/2016
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce
Bánovce nad Ondavou

..................................
Ľudmila Ďurčáková

Vyvesené dňa: 27. 5. 2016 ( 15 dní)
Pripomienkovanie k návrhu: 10.6.2015 , 10 dní od vyvesenia)
Schválené dňa 10.6,2016 uznesením číslo4/3/2016
Vyvesené dňa : 13.6.2015 ,15 dní od schválenia)
Nadobúda účinnosť od 1.7.2016

Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou na základe svojej pôsobnosti podľa § 6 a §
11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a
§ 17, § 18 ods. 4 § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov sa uznieslo na vydaní tohto

všeobecne záväzného nariadenia

§1
Úvodné ustanovenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) na úseku sociálnych vecí je
upraviť podmienky na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým pobytom na území
Obce Bánovce nad Ondavou, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii a potrebujú pomoc, upravuje
pôsobnosť Obce Bánovce nad Ondavou, ktorá rozhoduje o :
a) podmienkach poskytovania jednorazovej finančnej výpomoci (ďalej len „dávka“),
b) spôsobe a forme poskytovania vecnej dávky alebo výške dávky,
c) povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť, ak sa vyplatila neprávom, alebo vo vyššej sume, ako
patrila,
d) vykonávaní kontrolnej činnosti.
§2
Dávka v hmotnej núdzi
1. Dávka v hmotnej núdzi je upravená § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a patrí
občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, na zabezpečenie základných životných podmienok.
2. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy
životného minima ustanovené osobitným predpisom ( § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu
prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť
príjem alebo zvýšiť príjem.
3. Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie
nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia domácnosti a to postele, stola,
stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne,
bežného kuchynského riadu, mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.
4. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky, možno poskytnúť jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov podľa § 3 ods. 2 písm. a) až i) a v

súlade s § 4 tohto VZN. Podľa § 3 ods. 1 písm. a) tohto VZN je dávku možné poskytnúť vo forme
vecnej dávky.
5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne občanovi po individuálnom posúdení žiadosti,
jeho sociálnej a finančnej situácie a podľa počtu spoločne posudzovaných osôb najviac do výšky
200,- € za kalendárny rok.
6. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci poskytuje obec zo svojho rozpočtu.
7. Na poskytnutie jednorazovej pomoci nie je právny nárok.
§3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje najmä rodine s deťmi, ale aj ďalším
občanom v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú:
1. vo forme vecnej dávky
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
2. v peňažnej forme alebo kombinovanej forme na úhradu mimoriadnych výdavkov, pričom za
mimoriadne výdavky na účely poskytovania
dávky sa považujú výdavky spojené:
a) s úhradou cestovného hromadnej dopravy a školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie na školské potreby,
b) s úhradou výdavkov spojených so školskou, mimoškolskou a záujmovou činnosťou
dieťaťa,
c) s úhradou časti mimoriadnych liečebných nákladov a iných nákladov súvisiacich s
liečbou (PHM),
d) s kúpou obuvi a ošatenia, ktoré nie je možné poskytnúť vo forme vecnej dávky podľa
ods. 1, písm. a),
e) s kúpou základného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, chladnička,
sporák, varič, vykurovacie teleso, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský
riad, vysávač, a pod),
f) s kúpou pevného paliva na vykurovanie domácnosti,
g) s kúpou výbavičky pre novorodenca,
h) s opravou základného vybavenia domácnosti (chladničky, práčky, sporáku a vysávača),
ch) náhlym nezavineným finančným zaťažením spôsobeným vyúčtovaním výdavkov spojených so
zvýšením nákladov na bývanie
i) s mimoriadnou udalosťou spôsobenou živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou.
3. Mimoriadne výdavky spojené s nákupom musia byť zdokumentované predložením
pokladničného bloku z registračnej pokladne, alebo predložením dokladu o úhrade faktúry.
4. O množstve, druhu a sortimente nevyhnutného ošatenia a obuvi rozhodne obec.

§4
Objem poskytnutej jednorazovej finančnej výpomoci
v hmotnej núdzi vo forme vecnej dávky a výška dávky
1. O výške jednorazovej dávky podľa tohto VZN rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad
Ondavou s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci v
hmotnej núdzi v rozpočte obce schválený Obecným zastupiteľstvom v Bánovciach nad Ondavou na
príslušný kalendárny rok.
2. Maximálna hranica poskytnutej dávky:
a) podľa § 3 ods. 2 písm. a) je do 20,- € na dieťa,
b) podľa § 3 ods. 2 písm. b) je do 20,- € na dieťa,
c) podľa § 3 ods. 2 písm. c) je do 50,- € na osobu,
d) podľa § 3 ods. 2 písm. d) je do 50,- € na osobu,
e) podľa § 3 ods. 2 písm. e) je do 50,- € na domácnosť,
f) podľa § 3 ods. 2 písm. f) je do 50,- € na domácnosť,
g) podľa § 3 ods. 2 písm. g) je do 30,- € na novorodenca,
h) podľa § 3 ods. 2 písm. h) je do 50,- €,
ch) podľa § 3 ods. 2 písm. ch) maximálne vo výške 200,00 €.
§5
Podmienky a postup pri poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci
Jednorazová pomoc sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti doručenej na Obecný
úrad v Bánovciach nad Ondavou. Jednorazovú pomoc možno poskytnúť jednej rodine raz za tri roky.
Podmienky priznania jednorazovej pomoci sú stanovené v zákone č. 417/2013 o pomoci v hmotnej
núdzi.
§6
Kontrolná činnosť
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva :
a) starosta obce
b) poslanci OZ Bánovce nad Ondavou
c) hlavný kontrolór obce Bánovce nad Ondavou
§7
Záverečné ustanovenia
1.) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon 417/2013 o pomoci v hmotnej
núdzi. Tieto druhy sociálnej pomoci poskytované podľa VZN nie sú právne nárokovateľné.
2.) Obecné zastupiteľstvo v Bánovciach nad Ondavou sa uznieslo na vydaní tohto VZN číslo 1/2016
dňa 10.6.2016 uznesením č. 4/3/2016
3.) VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Bánovciach
nad Ondavou t. j. 1.7.2016
Ľudmila Ďurčáková
starostka obce

Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

Žiadateľ/ka:................................................... rodená:................................
nar.:........................
trvale bytom:................................................ ........................................ číslo tel.: ........................
prechodne bytom:.................................................... e-mail : ..............................................
rodinný stav:....................... číslo bankového účtu:............................. kód banky: .....................
zamestnanie:........................................................................................................................

V spoločnej domácnosti so žiadateľom býva:

Meno a priezvisko

dátum narodenia

príbuzenský vzťah

zamestnanie

Kontaktná osoba vo vzťahu k žiadateľovi:
Meno a priezvisko

trvalý pobyt

telefónne číslo

Údaje v nasledujúcej tabuľke vyplní len žiadateľ o jednorazovú dávku sociálnej pomoci:

Žiadateľ je držiteľ preukazu ZŤP/ZŤPS

áno – nie

Potvrdenie od lekára – diagnóza (slovensky)
hlavná

ostatné choroby

Svoju žiadosť odôvodňujem:
Vyhlasujem, že všetky údaje sú pravdivé. Som si vedomý/á toho, že nepravdivé údaje, môžu mať za
následok odňatie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi/ jednorazovej dávky sociálnej pomoci/
návratnej finančnej výpomoci alebo vymáhanie náhrady.
Súhlasím s použitím osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov na
účely tejto žiadosti.

V Bánovciach nad Ondavou dňa: ......................................

..................................................
podpis žiadateľa

Potvrdenia:
Potvrdenie o zaplatení domového odpadu za rok (ku dňu):
Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti za rok (ku dňu):
Potvrdenie o zaplatení poplatkov za bývanie za rok (ku dňu):

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

Čestne prehlasujem, že poberám – nepoberám dávku v hmotnej núdzi (ako doplatok k dôchodku
napr. príspevok na bývanie)

V Bánovciach nad Ondavou dňa: ......................................

..............................................
podpis žiadateľa

Prílohy :
- potvrdenie o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so
žiadateľom spoločne posudzované, vrátane prídavkov na deti a výživného,
- v prípade ak je žiadateľ alebo fyzické osoby, ktoré sú s nim spoločne posudzované,
nezamestnaný/é, potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do evidencie
uchádzačov o zamestnanie a doklad zo sociálnej poisťovne o poberaní podpory v nezamestnanosti,
- u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy,
- doklad o čiastočnej alebo úplnej úhrade mimoriadnych výdavkov alebo čestné prehlásenie o použití
poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej dávky sociálnej pomoci,
- doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o splátkach nedoplatku na nájomnom
a službách spojených s užívaním bytu.

