Všeobecne záväzné nariadenie Obce Úhorná č. 2/2018
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Obecné zastupiteľstvo obce Úhorná dňa 12.9.2018 podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom
zriadení“) a podľa § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o pomoci v hmotnej núdzi“) prerokovalo návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018
a uznieslo sa na tomto jeho znení (ďalej len „nariadenie“):
§1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Účelom tohto nariadenia je stanoviť pravidlá poskytovania sociálnej pomoci
občanom obce, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi a zároveň upravuje pôsobnosť obce
v rámci rozhodovacej pôsobnosti o:
a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
b) o výške dávky,
c) o povinnosti občana vrátiť dávku alebo jej časť vyplatenú neprávom alebo vo
vyššej sume.
§2
JEDNORAZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NÚDZI
1.

2.

3.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi s trvalým
pobytom na území obce, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa
s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú a ktorým sa vypláca dávka v
hmotnej núdzi a príspevky k dávke.
Pod pojmom hmotná núdza sa rozumie stav, keď príjem občana a fyzických osôb,
ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a
fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť
alebo zvýšiť vlastným pričinením.
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a
fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým
sa vypláca dávka a príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov:
a) spojených s nákupom základných školských potrieb pri nástupe dieťaťa do školy,
a to do výšky 30,- €;
b) spojených s čiastočnou úhradou poplatku za dieťa, ktoré sa zúčastní školy v
prírode, lyžiarskeho výcviku alebo plaveckého výcviku, a to do výšky 30,- €;
c) spojených s kúpeľnou liečbou, a to do výšky 100,- €;
d) na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, napr. záplavy,
víchrice, požiaru - v prípade, že požiar vedome resp. z nedbanlivosti nezapríčinila
osoba, ktorá sa v nehnuteľnosti zdržiavala, a to do výšky 500,- €;
e) na úhradu nákladov súvisiacich s kúpou nevyhnutného vybavenia domácnosti, a

to najmä postele, stola, stoličky, variča, vykurovacieho telesa, periny, posteľnej
bielizne, bežného kuchynského riadu, a to do výšky 250,- €;
f) na liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo členov domácnosti, ak tieto
výdavky nie sú hradené prostredníctvom zdravotného poistenia, a to do výšky
250,- €;
g) s inými mimoriadnymi výdavkami súvisiacimi s nepriaznivou sociálnou situáciou
žiadateľa a členov domácnosti ( nákup potravín a pod.), a to do výšky 100,- €.
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Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi len na základe podania žiadosti a pri
splnení nasledovných podmienok:
a) má trvalý pobyt na území obce,
b) nemá voči obci finančné záväzky (dlhy v miestnych daniach, poplatkoch za
komunálny odpad a pod.)
c) v prípade podlžností voči obci, má dohodnutý splátkový kalendár na splnenie
záväzkov a predloží potvrdenie o jeho riadnom plnení,
d) ak má školopovinné dieťa a toto si plní povinnú školskú dochádzku,
e) za predpokladu, že si uplatnil všetky zákonné nároky.
Žiadosť musí byť úplne a pravdivo vyplnená a v závislosti od sociálnej situácie
žiadateľa musí obsahovať:
a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
b) potvrdenie o výške dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam a o evidencii
medzi uchádzačmi o zamestnanie,
c) potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí,
d) potvrdenie o pravidelných platbách za užívanie bytu a o zaplatení miestnej dane a
poplatkov obce.
Žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi posudzuje obec na
základe žiadosti – príloha nariadenia č. 1.
Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada najmä na:
a) starostlivosť o maloleté deti,
b) príjem žiadateľa a členov jeho rodiny,
c) majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb,
d) zdravotný stav žiadateľa a rodinných príslušníkov,
e) počet vyživovaných osôb,
f) vlastné pričinenie občana riešiť hmotnú núdzu.
V prípade, že je žiadosť v súlade so stanovenými kritériami, obec určí formu a výšku
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. Návrh obce schvaľuje starosta obce do výšky
200,- €, nad túto sumu obecné zastupiteľstvo.
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,
najviac však do výšky trojnásobku životného minima.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá občanovi iba 1-krát
v priebehu kalendárneho roku.
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa môže realizovať aj formou
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13.

vecnej dávky, ako napríklad stravovanie, nákup potravín, ošatenie a podobne.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi nemôže byť poskytnutá občanovi, ktorý:
a) nemá uhradené náklady spojené s bývaním a nepreukáže sa uznaním dlhu a
dohodou o splátkach,
b) nemá zaplatenú miestnu daň a poplatky vyrubené obcou,
c) je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré tri po sebe nasledujúce mesiace za
posledný rok pred podaním si žiadosti vymeškalo mesačne viac ako 15
neospravedlnených vyučovacích hodín.
Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
§3
POVINNOSŤ VRÁTENIA DÁVKY
Pri zistení neoprávneného poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je občan
povinný priznanú dávku v plnej výške vrátiť.
§4
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 24.8.2018.
(2) Toto nariadenie bolo schválené uznesením č. 6/2018/3.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Starosta obce:
Roman König
Vyvesené dňa 13.9.2018.

