
NÁVRH
VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci    Petrovce nad Laborcom  dňa  27.8.2015   
VZN nadobúda účinnosť dňa  .............

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce  Petrovce nad Laborcom

č.    5/2015
Zásady poskytovania  sociálnej  pomoci obyvateľom obce Bádice v čase

náhlej núdze  formou jednorázovej  sociálnej  dávky

Obecné zastupiteľstvo v Bádiciach v súlade  s ustanovením § 6 ods.1 zákona  SNR č. 369/1990
o obecnom  zriadení v znení  neskorších predpisov ,  Zákona  č. 599/2003 Z. z.  o pomoci v 
hmotnej núdzi a  o  zmene a  doplnení neskorších zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie,   

v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Petrovce nad Laborcom č.  5/2015 -
zásady poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Bádice v čase

náhlej núdze formou jednorázovej sociálnej dávky                           
 

Čl. 1
Predmet úpravy

Tieto  zásady o poskytovaní  sociálnej  pomoci   upravujú  poskytovanie  jednorázovej  sociálnej
dávky obyvateľom obce  Petrovce nad Laborcom (ďalej len „obyvateľ“ ) v čase náhlej núdze z  
finančných prostriedkov rozpočtu   obce  Petrovce  nad Laborcom,  vyčlenených v príslušnom
kalendárnom roku na tento účel, formou jednorázovej sociálnej dávky.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov

1.  Jednorázová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v obci  Petrovce
nad  Laborcom  odkázaným  na  poskytnutie   jednorázovej  sociálnej  dávky   na  preklenutie
nepriaznivej   životnej situácie. 
2.  Jednorázovú  sociálnu  dávku  je  možné
poskytnúť podľa týchto zásad, ak nepriaznivý
     životný stav je spôsobený:
    a)   nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb,
          ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu,  

b) nečakanou vážnou životnou udalosťou v rodine,
c) náhlym, obyvateľom nezavineným, nadmerným finančným zaťažením 
d) inými  mimoriadnymi  udalosťami,  na  základe  ktorých  sa  obyvateľ  a  s  ním  spoločne

posudzované osoby ocitli  v núdzi.      

Čl. 3
      Podmienky poskytovania jednorázovej sociálnej dávky

1. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky sa považuje            
       obyvateľ, ktorý  splnil  niektorú  z  podmienok uvedených v Čl. 2  ods. 2  a  jeho príjem 
       nepresahuje 1,5 násobok  sumy životného minima podľa osobitného predpisu 1).
2.  Za príjem na účel poskytnutia jednorázovej sociálnej dávky podľa tohoto VZN sa
     považuje   príjem, podľa § 4 zákona 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.



3.   Za príjem na účel poskytnutia jednorázovej sociálnej dávky sa nepovažujú:
a) peňažné  príspevky  na  kompenzácie  poskytované  ťažko  zdravotne  postihnutému  

obyvateľovi podľa osobitného predpisu 2),
b) štipendiá
c) dotácie  na  stravu pre  dieťa  v hmotnej  núdzi  a dotácie  na  školské  potreby  pre  dieťa  

v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 4),
d) príspevok za bezvládnosť

      e)   jednorázové štátne dávky poskytované podľa osobitných predpisov
4.  Poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky, poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej 
     núdzi podľa osobitného predpisu 3), sa navzájom nevylučuje.

Čl. 4
Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky

1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje  obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto
    VZN,  na  základe ich písomnej žiadosti.
   Obyvateľ žiada  o  poskytnutie  jednorázovej sociálnej dávky  na  predpísanom  tlačive – 
   „Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky“ (ďalej len „žiadosť“). K žiadosti
   obyvateľ predkladá    doklady:
a) o výške príjmu obyvateľa alebo výške príjmov osôb, ktoré sa v zmysle tohto VZN,   

posudzujú spoločne a  to za obdobie 3 mesiacov pred podaním  žiadosti
  b) v prípade nezamestnanosti obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb, potvrdenie
        úradu práce o zaradení do evidencie 
  c)   doklad o riadnej dochádzke detí obyvateľa do školy, ak deti  podliehajú povinnej
        školskej dochádzke, 
  d) u zdravotne ťažko postihnutých  preukaz ZŤP,  ktorého fotokópia je prílohou
      k žiadosti.
  e)   potvrdenie  obecného úradu o splnení si  všetkých  záväzkov   žiadateľa voči  obci.     
2. Výška jednorázovej sociálnej dávky za kalendárny rok je:
     a)   do 100 eur pre osamelého obyvateľa  
      b/  do 200 eur pre rodinu 
3. Jednorázová sociálna dávka sa vypláca v hotovosti  cez  pokladňu  obecného úradu .
    V prípade potreby   je  možné  pomoc poskytnúť aj vecnou formou, napr. formou
    nákupu    potravín, ošatenia, obuvi , paliva   a  podobne.
4. V odôvodnených prípadoch môže byť finančná pomoc poskytnutá v dvoch splátkach.
5.  V prípade   ohrozenia   základných  životných potrieb  a  zdravia  obyvateľa,  alebo z  iného
mimoriadne závažného dôvodu môže  obecné zastupiteľstvo  rozhodnúť o priznaní jednorázovej
dávky  aj bez splnenia podmienky článku  3 odsek 1 tohto VZN až do  dvojnásobku sumy podľa
článku 4 ods. 2

Čl. 5
Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci .  

1.   Finančná  pomoc  poskytovaná  obcou   Petrovce  nad  Laborcom   vo  forme  jednorázovej
sociálnej dávky má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá obyvateľ právny nárok.
2. O poskytnutí  jednorázovej sociálnej dávky  rozhoduje  obecné  zastupiteľstvo  na
    základe písomnej žiadosti  obyvateľa  obce,  vždy  však   podľa   individuálneho
    posúdenia aktuálnej sociálnej situácie obyvateľa a  s ním spoločne posudzovaných
    fyzických osôb, pri   zohľadnení stanoviska komisie pre sociálne veci. 
3. Starosta obce  následne  vydáva  písomné  rozhodnutie  o priznaní jednorázovej
    sociálnej dávky žiadateľovi/.5)            
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Čl. 6
                Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti

Obyvateľ,  ktorý  žiada  o  jednorázovú  sociálnu  dávku  je  povinný  na  výzvu  preukázať  v 
stanovenej  lehote  skutočnosti,  rozhodujúce  pre  poskytnutie  jednorázovej  sociálnej  dávky.
V prípade, že mu bola jednorázová sociálna dávka vyplatená neprávom  z  dôvodu, že obyvateľ
neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky, rozhodne starosta obce
bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť.
Ustanovenia  o  právnej  zodpovednosti   obyvateľa   podľa  osobitných  predpisov  tým  nie  sú
dotknuté. 

Čl.7
Záverečné  ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia možno vykonať len na základe uznesení obecného
zastupiteľstva formou dodatku, ktorý platí v rámci celého nariadenia.

2. Nariadenie obce o zásadách poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Petrovce
nad  Laborcom  v čase  náhlej  núdze  formou  jednorázovej  sociálnej  dávky  schválilo
obecné zastupiteľstvo uznesením  č. ..... zo dňa ...............

3. Návrh tohto nariadenia podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov bol  zverejnený na oznamovacej  tabuli  obce 15 dní  pred jeho schválením
obecným zastupiteľstvom.

4. Schválené  nariadenie  nadobudne  účinnosť  a platnosť  15  dní  po  jeho  zverejnení
spôsobom uvedeným v ods. 3.

Petrovce nad Laborcom, 27.8.2015

                                                                                        Ing. Štefan Rovňák
                                                                                           starosta  obce

  
                           

                                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)   Zákon č. 601/2003  Z. z.  o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2)   Zákon č. 195/1998 Z.  z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
3)   Zákon č. 600/ 2003 Z. z. o prídavku na dieťa a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom    
      poistení v znení  neskorších predpisov.
4)   Dotácie  na  Výnos Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR zo 1.1.2008 č. 297775/2007-II/1 o

poskytovaní   dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa
v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. Zákon č. 599/2003 Z. z. o  pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5)zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  v znení  neskorších  predpisov
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Žiadosť  o poskytnutie jednorázovej  sociálnej  dávky

A Údaje  o  žiadateľovi
Meno  a  priezvisko Deň mesiac  a rok  narodenia:

Trvalý pobyt:.............................................. 
Ulica ..............................č.d..................

Prechodný  pobyt:...........................................
Ulica...........................  č.d.............................

Rodinný  stav............................................ Rodné  číslo...................................................
Zamestnávateľ –názov ,adresa 

Od...........................do................................
Samostatne zárobkovo  činná  osoba
-pracovisko........................................ Od............................do................................
Uchádzač  o zamestnanie  evidovaný na 
úrade práce v ............................................... Od............................do................................

Poberateľ  dôchodkov -druh  dôchodku
 

Od............................do................................

Iné Od...........................do................................

Odôvodnenie žiadosti
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B Údaje  o ďalších  spoločne  posudzovaných  osobách(/manžel/,ka, dieťa rodič, iný)

Meno a  priezvisko Dátum  narodenia
rodné  číslo

Štátna  príslušnosť Zamestnávateľ,
škola

Príbuzenský
vzťah

C .Príjmové pomery  žiadateľa a ďalších  spoločne  posudzovaných  osôb

V mesiaci podania  žiadosti/tri mesiace pred  termínom podania  žiadosti
príjem žiadateľ Ďalšie  spoločne posudzované 

osoby
Čistý mesačný príjem zo  
závislej  činnosti
Čistý mesačný príjem zo  
samostatne zárobkovej  
činnosti
Nemocenské  dávky
Podpora v nezamestnanosti
Dôchodky -druh

Prídavky  na  deti
Rodičovský  príspevok
Zaopatrovací  príspevok
Výživné
Iný príjem

O príjmových pomeroch je  potrebné predložiť  doklady pri  podávaní  žiadosti

D Majetkové pomery žiadateľa  a  ďalších spoločne  posudzovaných  osôb
Vlastníctvo Žiadateľ Ďalšie spoločne

posudzované osoby
Nehnuteľnosti

Hnuteľné veci -napr.  auto 

Iné, vymenujte
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D. Bytové  pomery žiadateľa
Vzťah k bytu Vlastník

Spoluvlastník*
-rodinného  domu
-bytu
časti rod. domu
-časti bytu

Nájomca*
-rodinného domu
-časti  rodinného
domu
-bytu
-časti bytu

Podnájomník v*
-rodinnom  dome
-v byte

Iný* uviesť aký

Počet 
spolubývajúcich  
osôb v dome  
alebo  byte
Počet izieb ktoré 
používa  žiadateľ 
a s ním spoločne  
posudzované  
osoby
Výdavky  na  
bývanie mesačne
/doložiť  doklad/

 vyhovujúce  podčiarknite

E. Záväzky voči obci
Druh záväzku výmer- záväzok Zostáva uhradiť
Daň z nehnuteľností
Iné dane
Uhradené poplatky  za odpad

                                                                                                  Overil..............................................

F. Vyhlásenie  žiadateľa
Vyhlasujem  že  všetky  údaje  uvedené  v žiadosti sú pravdivé a som  si  vedomý/á právnych  
následkov uvedenie  nepravdivých údajov. Súhlasím s vyžiadaním údajov  o mojej  osobe 
potrebných pre rozhodnutie o sociálnej  pomoci od príslušných úradov.

V Petrovciach nad Laborcom dňa......................                ..........................................................
                                                                         Podpis  žiadateľa/zákonného  zástupcu

Počet príloh....................................

Stanovisko  sociálnej  komisie  OZ

                                                                                                ..............................................
                                                                                                  Podpis predsedu  komisie
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