Všeobecne záväzné nariadenie Obce Obyce
č. 1/2012
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu
Obce Obyce
Obecné zastupiteľstvo obce Obyce na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68
Ústavy Slovenskej republiky a na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 3 ods. 4 a § 4 ods.3 písm.
p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj podľa §
15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie upravujúce podmienky a postup pri zabezpečovaní
pomoci v hmotnej núdzi občanom Obce Obyce na území Obce Obyce.
§1
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky a postup
zabezpečovania pomoci v hmotnej núdzi občanom Obce Obyce na území Obce Obyce za
účelom zmiernenia nepriaznivej sociálnej situácie občanov formou poskytnutia jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi. V zmysle § 15 zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov môže obec poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi, ktorú možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky
(ÚPSVaR) najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti,
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadne liečebné náklady (napr. náklady na lieky, liečebnú starostlivosť,
ústavnú starostlivosť a na zdravotnícke potreby, pomôcky...)
2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na
území obce.
3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje z rozpočtu obce na príslušný kalendárny
rok.
§2
Okruh osôb, ktorým môže byť jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytnutá
1) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi (ďalej len dávka) sa môže poskytnúť občanovi Obce
Obyce na základe písomnej žiadosti (vzor žiadosti je prílohou č. 1 tohto VZN) maximálne 1x
za 12 mesiacov.

2) Dávku je možné poskytnúť:
a) občanovi s trvalým pobytom na území Obce Obyce, ktorý je v hmotnej núdzi, to
znamená, že príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú,
nedosahuje 1,15 násobok životného minima1) a občan, a fyzické osoby, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú si príjem nemôžu zabezpečiť, alebo zvýšiť vlastným pričinením (za
takýchto občanov sa považujú občania evidovaný na príslušnom ÚPSVaR – zaradení do
evidencie uchádzačov o zamestnanie, ďalej poberatelia dávok v hmotnej núdzi, pričom pre
práceschopných poberateľov dávky v hmotnej núdzi je podmienkou aj súčasné evidovanie
v zozname uchádzačov o zamestnanie na príslušnom ÚPSVaR).
b) občanovi, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní dávky
v hmotnej núdzi, alebo na rozhodnutie o priznaní invalidného, alebo iného dôchodku a za
posledné tri mesiace sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie,
c) občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavného
liečenia, ktorý sa v žiadosti o dávka okrem prepúšťacej správy preukáže aj tým, že sa
zaevidoval na ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie, nemá žiadne príjmy a potrebuje
prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie,
d) občanovi, ktorý žije sám v domácnosti a je poberateľom starobného alebo
invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu, a ten nepresahuje výšku 1,15 násobku
minimálnej mzdy stanovenej osobitným predpisom2),
e) občanovi v osobitných prípadoch v súlade s § 2 ods.2 písm. a) až d) tohto VZN,
a to:
- pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ je už osamelý a nemá žiadnych
príbuzných
- v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo inou podobnou
udalosťou (požiar, povodeň a pod.), a ak je poškodené bývanie (byt, rodinný dom, zariadenie
bytu, resp. domu), ktoré žiadateľ užíva,
- pri umiestnení do zariadenia poskytujúceho sociálne služby, alebo do zdravotníckeho
zariadenia, ak ide o osamelého občana,
- pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch.
§3
Náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
1) Občan, ktorý požiada o dávku musí k žiadosti v zmysle § 2 ods.1), ods.2) tohto VZN
priložiť:
a) potvrdenie z príslušného ÚPSVaR o tom, že je v hmotnej núdzi a že je vedený
v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR,
b) potvrdenie o výške čistého príjmu za posledné tri po sebe nasledujúce mesiace,
alebo potvrdenie o vyplácaní dávky v hmotnej núdzi a o príspevkoch v hmotnej núdzi (napr.
aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok...), alebo rozhodnutie
o výške dôchodku, a tiež príjem osôb, ktoré žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti. Do
výšky príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb sa nezarátavajú:
- rodinné prídavky (prídavok na 1 a viac detí),
- peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len ŤZP)
podľa zákona č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
1) zák. č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2) zák. č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov

- štipendiá,
- ostatné príspevky (na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených
sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí ohrozených
sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a deti z nízkopríjmových rodín),
- výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť v súlade s rozhodnutím súdu
a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na príslušnej inštitúcii (polícia, súd a pod.),
c) potvrdenie o tom, že požiadal príslušný ÚPSVaR o dávku v hmotnej núdzi, podal
trestné oznámenie na príslušný orgán na neplatiteľa výživného, alebo že žiada o priznanie
starobného alebo invalidného dôchodku, ak nemá preukázaný žiaden príjem,
d) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, navštevujú školu, doklad o riadnej
dochádzke do školy.
2) Občan, ktorý požiada o dávku, musí do písomnej žiadosti (viď príloha č.1 tohto VZN)
uviesť dôvod žiadosti o poskytnutie dávky, účel jeho využitia a zároveň k žiadosti priložiť
doklad o úhrade zvýšených výdavkov resp. mimoriadnych výdavkov (napr. pokladničný blok,
faktúru, ústrižok poštovej poukážky) alebo číslo účtu inštitúcie na úhradu nedoplatku, s
priložením potvrdenia o nedoplatku, v čase náhlej núdze podľa § 2 ods.2) písm. e) tohto VZN
je nutné priložiť úmrtný list, doklad (potvrdenie) o spôsobenej škode, rozhodnutie
o umiestnení do zariadenia, alebo potvrdenie o zvýšených liečebných nákladoch.
3) Súčasťou žiadosti (viď príloha č. 1 tohto VZN) je aj čestné prehlásenie o pravdivosti
údajov k danej žiadosti.
4) Pri poskytnutí jednorazovej vecnej dávky v hmotnej núdzi je nevyhnutné dodržať
podmienky uvedené v § 2 a v § 3 ods.1), ods. 2) tohto VZN, pričom účel využitia (úhradu)
vybaví Obecný úrad v Obyciach a žiadateľovi bude tak poskytnutá vecná pomoc (strava,
ošatenie, zabezpečenie nevyhnutných podmienok na bývanie a pod.).
§4
Posúdenie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
a príprava návrhu na jeho výšku
1) Každú žiadosť o dávku po doložení všetkých potrebných potvrdení a dokladov
individuálne posúdi príslušný zamestnanec Obecného úradu v Obyciach, ktorý vedie agendu
sociálnych vecí (ďalej len „zamestnanec OcÚ“), či je v súlade s kritériami stanovenými týmto
VZN.
2) Ku kompletnej žiadosti o dávku (viď príloha č. 1 tohto VZN) v súlade s podmienkami
tohto VZN, zamestnanec OcÚ, vopred pred schválením návrhu výšky dávky, písomne
spracuje záznam z preskúmania žiadosti s odporúčaním výšky dávky (viď príloha č. 2 tohto
VZN) alebo aj s neodporúčaním dávky, ak žiadateľ nesplní podmienky tohto VZN (viď
príloha č. 3 tohto VZN).
3) V osobitných prípadoch, podľa § 2) ods. 2) písm. e) tohto VZN, zamestnanec OcÚ
vypracuje k žiadosti písomný záznam o sociálnej situácii žiadateľa, ktorý sa dostal do
mimoriadne zložitej situácie. Pri posudzovaní žiadosti o dávku v čase náhlej núdze ( § 2
ods.2) písm. e) tohto VZN), bude jej súčasťou aj údaj o spôsobenej škode. Zamestnanec Ocú
predloží celú dokumentáciu žiadateľa na prerokovanie a posúdenie s návrhom výšky dávky
Komisii sociálnych vecí pri Obecnom zastupiteľstve v Obyciach, ktorá odporučí (prípadne

prehodnotí) návrh výšky dávky žiadateľovi na schválenie starostovi obce.
4) Každú žiadosť o dávku po splnení podmienok stanovených týmto VZN, s pripraveným
návrhom výšky dávky predloží zamestnanec OcÚ starostovi obce na jeho schválenie.
5) Ak žiadateľ nesplní podmienky v zmysle tohto VZN, tak zamestnanec OcÚ predloží
starostovi obce aj záporné stanovisko, ku ktorému priloží žiadosť a ostatné doklady s
odôvodnením nepriznania dávky.
§5
Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1) O priznaní alebo nepriznaní dávky žiadateľovi rozhoduje starosta obce formou súhlasu
(nesúhlasu) s poskytnutím dávky (viď príloha č. 2 a 3 tohto VZN).
2) Súhlas (nesúhlas) starostu obce podľa predchádzajúceho odseku má písomnú formu
a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.
3) V osobitných prípadoch v zmysle § 4 ods.3 tohto VZN starostovi obce odporučí
(neodporučí) dávku s určením jej výšky na schválenie Komisia sociálnych vecí pri OZ v
Obyciach.
§6
Vyplácanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1) Oznámenie o schválení dávky vo forme písomného súhlasu (viď príloha č. 2 tohto VZN)
zašle žiadateľovi zamestnanec OcÚ do 15 dní odo dňa schválenia dávky.
2) Splnením vyššie uvedených podmienok môže byť žiadateľovi poskytnutá dávka vo forme
peňažnej:
a) v hotovosti s preukázaním dokladov o úhrade (účel využitia dávky), alebo
b) prevodom cez účet príslušnej inštitúcie s preukázaním ešte nevyplatenej úhrady
(účel využitia dávky), alebo
3) Splnením vyššie uvedených podmienok môže byť žiadateľovi priznaná dávka aj vo forme
vecnej dávky, aby bol zabezpečený účel jej využitia podľa § 3 ods. 4) tohto VZN.
§7
Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1) Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky možno poskytnúť jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, a to:
a) jednotlivcovi najviac do výšky 50,- €,
b) dvojici, žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá sa spoločne posudzuje, resp. manželom
najviac do výšky 75,- €,
c) rodine s jedným dieťaťom najviac do výšky 100,- €,

d) rodine s dvoma až troma deťmi najviac do výšky 150,- €,
e) rodine s viac ako troma deťmi do výšky 175,- €.
2) V osobitných prípadoch:
a) pri náhlom úmrtí blízkej osoby, pri umiestnení do sociálneho alebo zdravotníckeho
zariadenia, pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch možno poskytnúť dávka do
výšky 100 €,
b) v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalosťou (požiar, povodeň a pod.) možno poskytnúť dávku vtedy, ak sa sociálnym šetrením
zistí, že jednotlivec alebo rodina prišli o majetok (byt alebo rodinný dom, zariadenie bytu
resp. rodinného domu) alebo tento majetok (byt alebo rodinný dom, zariadenie bytu resp.
rodinného domu) bol poškodený za predpokladu, že zistené škody neboli preplatené
poisťovňou alebo vtedy, ak žiadateľ v žiadosti (viď príloha č. 2 tohto VZN) uvedie, že vyššie
uvedený majetok nemá poistený (čestným vyhlásením):
jednotlivcovi možno poskytnúť dávka do výšky 300 €,
rodine s jedným dieťaťom do výšky 400 €,
rodine s dvoma a viac deťmi do výšky 600 €.
3) Dávku pre žiadateľov uvedených v § 2 ods. 2) písm. c) je možné priznať maximálne do
výšky 30 € s preukázaním dokladov o vynaložených prostriedkoch na nevyhnutné životné
potreby.
§8
Spoločné ustanovenia
1) Na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
2) V prípade, že bola jednorazová sociálna dávka vyplatená neprávom z dôvodu, že žiadateľ
neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky, rozhodne starosta
obce bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej
časť.
§9
Záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Obyciach,
dňa 02. 03. 2012, uznesením č. 10/2012.
2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2012 - o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Obyce nadobúda účinnosť dňa 20. 03. 2012.
V Obyciach dňa 02. 03. 2012

Ing. Milan Garaj, PhD. v. r.
starosta obce
Prílohy VZN:
1) Žiadosť o jednorazovú finančnú pomoc
2) Oznámenie o priznaní jednorazovej finančnej pomoci
3) Oznámenie o nepriznaní jednorazovej finančnej pomoci

• Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2012 - o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Obyce bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli obce:
dňa : 15. 02. 2012
• Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2012 - o poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Obyce bol zvesený z úradnej tabule obce:
dňa : 01. 03. 2012
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2012 - o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Obyce bolo po jeho schválení Obecným zastupiteľstvom v
Obyciach vyvesené na úradnej tabuli obce:
dňa : 05. 03. 2012
• Všeobecne záväzné nariadenie obce Obyce č. 1/2012 - o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Obyce bolo zvesené z úradnej tabule obce:
dňa : 20. 03. 2012

Príloha č. 1

ŽIADOSŤ O JEDNORAZOVÚ DÁVKU V HMOTNEJ NÚDZI
l. Údaje žiadateľa:
meno a priezvisko:.........................................................dátum narodenia...............................
bydlisko .................................................................................č.tel:..........................................
stav:...................................
zamestnávateľ:........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
nezamestnaný – evidovaný na úrade práce (potvrdiť na príslušnom úrade práce)
od:.........................................................................
2. Starám sa o nezaopatrené deti:
meno a priezvisko

dátum narodenia

navštevuje ZŠ, MŠ,SŠ

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. V spoločnej domácnosti so mnou žije okrem nezaopatrených deti:
meno a priezvisko

dátum narodenia

zamestnanie

príjem

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Dôvod žiadosti o jednorazovú finančnú pomoc
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Príjem v domácnosti za posledných 6 mesiacov:
(potvrdiť u zamestnávateľa a na príslušnom odd. ÚPSVaR)
a/ dávka v hmotnej núdzi:

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

b/ podpora v nezamestnanosti:

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

c/ rodinné prídavky:

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

d/ výživné:

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

e) čistý príjem zo zamestnania:

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

6. Náklady na domácnosť :
a/ nájom

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

b/ elektrická energia

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

c/ inkaso

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

d/ vodné

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

Vyhlasujem, že som všetky údaje uviedol/la pravdivo. Som si vedomý/á následkov
v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenia skutočností, ktoré by mali vplyv na
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ako aj to, že neprávom prijatú dávku som
povinný/á vrátiť.

V Obyciach, dňa:.........................................

Podpis žiadateľa:....................................

Príloha č. 2

Obec Obyce, 951 95 O B Y C E
Obecný úrad v Obyciach, Cintorínska 229, 951 95 Obyce
Č. j. :

V Obyciach, dňa............................
Váž. pán/pani
...................................
...................................
951 95 O b y c e

Obec Obyce Vám v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2012
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Obyce
priznáva
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce vo výške ..................€
Uvedená suma Vám bude vyplatená v pokladni Obecného úradu v Obyciach v stránkové dni,
po predložení tohoto oznámenia.

S pozdravom

.........................................
starosta obce

Príloha č. 3

Obec Obyce, 951 95 O B Y C E
Obecný úrad v Obyciach, Cintorínska 229, 951 95 Obyce

Č. j.

V Obyciach, dňa............................
Váž. pán/pani
...................................
...................................
951 95 O b y c e

Obec Obyce Vám v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 1/2012
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Obyce
nepriznáva
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce.
Dôvodom pre nepriznanie jednorazovej dávky sú skutočnosti v rozpore s VZN č. 1/2012 a to:
………….………………………………….…………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..

S pozdravom

.........................................
starosta obce

