ZÁSADY POSKYTOVANIA FINANČNEJ VÝPOMOCI
Zásady na prideľovanie
jednorazových nenávratných finančných príspevkov, sociálnych pôžičiek a vecných
dávok z rozpočtu obce Obyce
Článok I
Základné pojmy, vymedzenie príjemcu a účel
1. Obec Obyce (ďalej len obec) môže poskytnúť:
- jednorazové nenávratné finančné príspevky pre občanov v hmotnej núdzi a občanov,
ktorých príjem nepresahuje životné minimum a ktorí sa bez vlastného zavinenia ocitli
v mimoriadnej životnej situácii
- jednorazové nenávratné finančné príspevky právnickej osobe, ktorá poskytuje sociálne
a zdravotné služby občanom obce
- návratné príspevky (sociálne pôžičky) pre občanov v hmotnej núdzi,
- nenávratný príspevok pri narodení dieťaťa.
Príspevky sa poskytujú na základe žiadosti fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá poskytuje
sociálne a zdravotné služby občanom obce.
Sociálna pôžička je jednorazové, účelové a bezúročné poskytnutie finančných prostriedkov
z rozpočtu obce a je určená pre fyzické osoby.
2. Príspevok sa môže poskytnúť fyzickej osobe s trvalým pobytom na území obce, ktorý sa
dostal do stavu hmotnej núdze, aj keď mu nevznikol nárok na dávku v hmotnej núdzi.
K žiadosti fyzických osôb o príspevok je nutné priložiť:
- potvrdenie o výške príjmu a vyhlásenie o majetku a úsporách žiadateľa a spoločne
posudzovaných osôb , pričom sa za príjem považujú sumy, definované v zákone o životnom
minime
- potvrdenie o ostatných príjmoch (štátne sociálne dávky, príspevky na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ŤZP, rozsudok o určení vyživovacej povinnosti, dávky v hmotnej
núdzi a príspevky k dávke a i.)
- potvrdenie detského lekára o výkone starostlivosti o deti, potvrdenie o zdravotnom stave),
- potvrdenie o dochádzke do školy, materskej školy.
3. V žiadosti treba uviesť dôvod, pre ktorý je žiadateľ v hmotnej núdzi a účel, na aký chce
príspevok použiť. Sociálny nenávratný príspevok možno poskytnúť aj formou vecnej dávky
(zakúpením základných potravín s výnimkou alkoholu a cigariet, zakúpením obuvi a ošatenia,
zaplatením nájmu, zaplatením časti nákladov na pobyt dieťaťa na výchovno-rekreačných
táboroch alebo liečebno-rehabilitačných pobytoch, kúpu základného vybavenia domácnosti
za ktoré sa považuje posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička a
práčka ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu).
4. Pri podaní žiadosti predloží žiadateľ občiansky preukaz na kontrolu trvalého pobytu.

5. Sociálny príspevok nemožno poskytnúť:
- žiadateľovi, ktorý má voči obci nesplatenú pohľadávku ,
- žiadateľovi, ktorý v čase podania žiadosti spláca sociálnu pôžičku poskytnutú obcou,
- žiadateľovi, ktorému bol poskytnutý sociálny príspevok, ale tovar zakúpený zo sociálneho
príspevku netvorí súčasť vybavenia jeho domácnosti (okrem príspevku na zakúpenie
potravín).
Článok II
Posudzovanie žiadosti a prideľovanie príspevkov
1. Žiadosti fyzických osôb na poskytnutie návratných príspevkov a nenávratných príspevkov
z dôvodu mimoriadnych udalostí a žiadosti právnických osôb posudzuje Sociálna komisia
pri OZ v Obyciach.
2. O pridelení nenávratného jednorazového príspevku pri mimoriadnych udalostiach na návrh
Sociálnej komisie rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Obyciach.
3. O pridelení nenávratného jednorazového príspevku občanom v hmotnej núdzi vo výške do
5 000 Sk rozhoduje starosta obce na návrh Sociálnej komisie pri OZ v Obyciach.
Pri rozhodovaní sa berie do úvahy sociálna situácia žiadateľa a individuálne sa zohľadní
naliehavosť poskytnutia pomoci formou jednorazového nenávratného finančného príspevku,
sociálnej pôžičky a vecnej dávky.
O pridelení nenávratného jednorazového príspevku nad 5000 Sk rozhoduje Obecné
zastupiteľstvo v Obyciach na základe odporučenia Sociálnej komisie pri OZ v Obyciach.
4. Pridelenie príspevku sa občanovi priznaná formou rozhodnutia, ktoré vydá starosta obce
v zmysle príslušných ustanovení zákona a správnom konaní.
Podklady pre rozhodnutie spracováva poverený zamestnanec Obecného úradu v Obyciach.
Sociálna pôžička sa poskytuje po uzavretí písomnej zmluvy, ktorú uzatvára obec s občanom
a je bezúročná. Ak obec poskytuje sociálnu pôžičku rodine, písomnú zmluvu podpisujú obaja
manželia.
5. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať:
- výšku poskytovanej pôžičky,
- účel pôžičky,
- lehotu splatnosti pôžičky,
- výšku mesačných splátok,
- záväzok občana, že pôžičku vráti naraz celú, resp. jej nesplatenú časť, ak predmet účelu, na
ktorý sa sociálna pôžička poskytla nebude užívaný v dobe jej splácania,
- záväzok manželov, že v prípade rozpadu manželstva bude sociálnu pôžičku splácať ten,
ktorý bude predmet sociálnej pôžičky užívať.
6. O pridelení nenávratných jednorazových príspevkov právnickým osobám rozhoduje
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach na základe ich žiadosti a odporučenia Sociálnej komisie pri
OZ Obyce.

8. Nenávratný príspevok pri narodení dieťaťa poskytne obec pre dieťa matky s trvalým
pobytom v obci vo výške :
- 1. dieťa v poradí :1.000,- Sk
- 2. dieťa v poradí : 2.000,- Sk
- 3. dieťa v poradí : 3.000,- Sk
- 4. dieťa v poradí : 4.000,- Sk
- 5. a ďalšie dieťa v poradí : 5.000,- Sk.
Článok III
Záverečné ustanovenie
Tieto zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo v Obyciach dňa 14. decembra 2007 a
nadobúdajú účinnosť dňom 1. január 2008.

Helena Filipčíková v. r.
starostka obce

Obec Obyce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v y d á v a

DODATOK Č. 1
K ZÁSADÁM POSKYTOVANIA FINANČNEJ VÝPOMOCI
Zásady na prideľovanie jednorazových nenávratných finančných príspevkov, sociálnych
pôžičiek a vecných dávok z rozpočtu obce Obyce zo dňa 14. decembra 2007
Obecné zastupiteľstvo v Obyciach sa na svojom 27. zasadnutí uznieslo na týchto
zmenách v zásadách na prideľovanie jednorazových nenávratných finančných príspevkov,
sociálnych pôžičiek a vecných dávok z rozpočtu obce Obyce:
1. V článku II - „Posudzovanie žiadostí a prideľovanie príspevkov“ v odseku 3 sa slová
„5.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur“.
2. V článku II – „Posudzovanie žiadostí a prideľovanie príspevkov“ sa odsek 8 mení
nasledovne :
Nové znenie:
8. Nenávratný príspevok pri narodení dieťaťa poskytne obec pre dieťa matky s trvalým
pobytom v obci vo výške :
- 1. dieťa v poradí : 33 eur
- 2. dieťa v poradí : 66 eur
- 3. dieťa v poradí : 99 eur
- 4. dieťa v poradí : 132 eur
- 5. a ďalšie dieťa v poradí : 165 eur.
Ostatné ustanovenia „Zásad poskytovania finančnej výpomoci v Obyciach“ ostávajú
nezmenené.
Na vydaní Dodatku č. 1 k zásadám poskytovania finančnej výpomoci sa Obecné
zastupiteľstvo v Obyciach uznieslo dňa 15. 12. 2008 uznesením č. 27/2008.
Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 1. január 2009.

Helena Filipčíková v. r.
starostka obce
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