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Všeobecne záväzné nariadenie obce PLAVEČ
č. 45
o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci občanom obce
Plaveč
Obecné zastupiteľstvo obce Plaveč vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a podľa §
24 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec
Plaveč pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje jednorazovú dávku sociálnej
pomoci občanom obce Plaveč.
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Hmotná núdza je pre účely tohto nariadenia stav, keď príjem občana nedosahuje životné
minimum určené osobitným predpisom.
2. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
3. Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi
s príjmom nepresahujúcim výšku životného minima a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú s občanom
spoločne posudzované, nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového
príjmu nepresahuje dvojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom.
4. Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto nariadenia ohrozenie fyzickej osoby
sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a
samostatne riešiť svoje problémy z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky
na uspokojovanie základných životných potrieb, pre svoje životné návyky alebo pre
spôsob života, pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav.
5. Sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť v živote občana alebo fyzických
osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorá znamená pre občana alebo fyzické
osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, obmedzený prístup k uspokojeniu ich
základných potrieb, prináša určité sociálne dôsledky a na jej prekonanie je potrebné
poskytnutie sociálnej pomoci.

6. Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze,
zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, sú:
a) manžel a manželka,
b) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
c) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo
výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase
evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a detí,
ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu.
Článok 3
Jednorazová dávka sociálnej pomoci
1. Občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorí sa ocitli v
hmotnej núdzi alebo v nepriaznivej sociálnej situácii, môže obec poskytnúť jednorazovú
dávku sociálnej pomoci na mimoriadne výdavky súvisiace so vzniknutou hmotnou
núdzou, s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so sociálnou udalosťou.
2. Za mimoriadne výdavky pre účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa
považujú výdavky najmä na :
a) liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom
spoločne posudzované,
b) úhradu nákladov na kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa ( detí),
c) úhradu nákladov na kúpu alebo opravu nevyhnutného vybavenia a zariadenia
domácnosti najmä: posteľ, stôl, stolička, sporák a pod.,
d) úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy t.j. požiaru, záplavy,
víchrice a pod.
e) úhradu nákladov pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne
posudzovaná,
f) iné výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo sociálnou udalosťou
žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované ( ak si
žiadateľ alebo fyzické osoby, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, uplatnili
zákonný nárok na dávku sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku, dávku v
hmotnej núdzi).
3. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť aj občanom ktorí nie sú v hmotnej
núdzi pri mimoriadnych udalostiach v rodine, pri odstraňovaní živelnej pohromy t.j.
požiaru, záplavy, víchrice a pod. a pri náhlom a nepredvídanom úmrtí v rodine
s následkami podľa individuálneho posúdenia na návrh Obecnej rady.
4. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť vo forme finančnej, vecnej alebo
kombinovanej.
5. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže obec poskytnúť spravidla raz v kalendárnom
roku.
6. Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dobrovoľná forma sociálnej pomoci obce a na jej
poskytnutie nie je právny nárok.
7. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci poskytuje obec zo svojho rozpočtu.
Článok 4
Poskytovanie jednorazovej dávky sociálnej pomoci
1. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť len občanovi, ktorý
a) má na území obce trvalý pobyt,

b) nemá voči obci finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach, poplatkoch za
komunálny odpad a pod).
2. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti
občana, v ktorej uvedie účel, na ktorý žiada poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej
pomoci.
3. Žiadateľ o jednorazovú dávku sociálnej pomoci predkladá k žiadosti:
a) aktuálnu výšku príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom
spoločne posudzované, vrátane prídavkov na deti a výživného,
b) ak je žiadateľ nezamestnaný, potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o
zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
c) u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy
d) doklad o úhrade mimoriadnych výdavkov alebo predloženie dokladov na úhradu pred
poskytnutím jednorazovej dávky sociálnej pomoci,
e) čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov a priložených dokladov.
4. Každú úplnú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci posúdi Obecná
rada a odporučí starostovi obce na schválenie. Starosta môže žiadosť schváliť, alebo
predložiť Obecnému zastupiteľstvu na schválenie.
Článok 5
Výška jednorazovej dávky sociálnej pomoci
1. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže obec poskytnúť najviac do výšky dvojnásobku
životného minima určeného osobitným predpisom.
2. Jednorazovú dávku sociálnej pomoci podľa čl. 3 ods. 3 môže obec poskytnúť najviac do
výšky 700,--€.
Článok 6
Záverečné ustanovenie

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
dňa 16.11.2011 uznesením č. 9.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1.1.2012.

Ing. Štefan M u r c k o , v.r.
starosta obce

