Obec Dolná Krupá na základe § 4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

číslo: 9 /2016
VZN poskytovania príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií.

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá

dňa: 05.02.2016

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá

dňa: 20.02.2016

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Dolná Krupá

dňa: 29.02.2016

VZN zvesený z úradnej tabule v obci Dolná Krupá

dňa: 16.03.2016

I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Podmienky a postup pri poskytovaní
príspevkov z rozpočtu obce Dolná Krupá pre
občanov obce za účelom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie.
1.Obec Dolná Krupá za týmto účelom poskytne :
a) jednorazovú dávku ( § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. ),
b) jednorazový príspevok,
c) príspevok na sanáciu osobnej sociálnej situácie,
2. Príspevky podľa odseku 1 sa môžu poskytnúť iba občanovi s trvalým pobytom na
území obce Dolná Krupá, ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi alebo sa ocitol v zložitej
sociálnej situácii alebo inak spĺňa podmienky VZN.
3. Poskytujú sa na základe individuálneho posúdenia odkázanosti občana a spoločne
posudzovaných osôb, priznanie príspevkov nie je nárokovateľné.
4. Čerpanie finančných prostriedkov na priznanie príspevkov môže byť iba do výšky
schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
5. Podmienkou na priznanie príspevku podľa bodu 1 je uplatnenie si všetkých
zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku
jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb. Toto sa netýka príspevku podľa bodu 1
písm. c) tohto článku.
6. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa spolu s občanom
posudzujú, nedosahujú životné minimum podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a občan a fyzické osoby, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným
pričinením.
7. Príspevky podľa VZN sa poskytnú aj občanovi, ktorý sa ocitol v náhlej núdzi
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou mimoriadnou udalosťou, ktorá
spôsobila, že občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné
potreby. Takéto žiadosti budú posudzované Komisiou finančnou, sociálnou, obchodu a
služieb Obecného zastupiteľstva v Dolnej Krupej.

II.
PODMIENKY POSKYTOVANIA
Článok 1
Jednorazová dávka
1. V zmysle § 17 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov môže obec Dolná Krupá poskytnúť jednorazovú
dávku občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v
hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k
dávke v hmotnej núdzi. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky
preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 2 - násobku životného minima.

2. Jednorazovú dávku obec Dolná Krupá poskytne na nevyhnutné ošatenie, obuv a
hygienické potreby, nasledovne :
• 1x za rok maximálne do výšky 35 € / osoba,
• 1x za rok do rodiny maximálne 70 €.
3. Jednorazovú dávku obec Dolná Krupá poskytne na zakúpenie školských potrieb pre
nezaopatrené dieťa, na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa :
• 1x za rok maximálne do výšky 20 € / dieťa,
• 1x za rok do rodiny maximálne 35 €.
Podmienkou priznania dávky na tento účel je riadne plnenie povinnej školskej dochádzky.
4. Jednorazovú dávku obec Dolná Krupá poskytne na základné vybavenie domácnosti –
najmä posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny,
posteľná bielizeň a bežný kuchynský riad :
• 1x za rok maximálne do výšky 70 €/ domácnosť.
5. Jednorazovú dávku obec Dolná Krupá poskytne na mimoriadne liečebné náklady :
• 1x za rok maximálne do výšky 70 € / osoba.
6. Jednorazovú dávku môže obec Dolná Krupá poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a
fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa
vypláca dávka a príspevky k dávke na základe posúdenia starostu obce, do výšky
preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 2- násobku životného minima.
7. Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada najmä na :
• starostlivosť o maloleté deti,
• celkové majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb,
• zdravotný stav žiadateľa a rodinných príslušníkov,
• počet vyživovaných osôb,
• vlastné pričinenie občana riešiť hmotnú núdzu,
• koľko krát bola žiadateľovi poskytnutá finančná pomoc.

Článok 2
Jednorazový príspevok
1. Jednorazový príspevok sa môže poskytnúť občanovi, ktorý nie je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a nachádza sa v zložitej sociálnej situácii ( mimoriadna náhla núdza).
2. Pre účely VZN sa za takého považuje:
a) nezamestnaný občan, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na územnom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie
o priznaní dávky v hmotnej núdzi a za posledný mesiac sa dostal do nepriaznivej
sociálnej a finančnej situácie (je bez príjmu).

Na preklenutie doby do vyplatenia jeho prvej dávky v hmotnej núdzi môže byť takému
občanovi vyplatený jednorazový príspevok :
• 1x za rok maximálne 35 € (jednotlivec),
• 1x za rok maximálne 70 € (dvojica bez detí),
• 1x za rok maximálne 70 € (neúplná rodina s 1 dieťaťom),
• 1x za rok maximálne 90 € (neúplná rodina s 2 a viac deťmi),
• 1x za rok maximálne 90 € (úplná rodina s 1 dieťaťom a viac deťmi).
b) občan, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní invalidného,
starobného dôchodku, resp. iného dôchodku, ktorý má vo vybavovaní a za posledný mesiac
sa dostal do nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie.
Na preklenutie doby do vyplatenia jeho prvej dávky dôchodku, resp. preddavkovej dáv
ky v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi vyplatený príspevok :
• 1x za rok maximálne 35 € (jednotlivec),
• 1x za rok maximálne 70 € ( manželská dvojica ).
c) občan, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z
ústavného liečenia (protialkoholické, protidrogové..), ktorý sa
preukáže prepúšťacou správou, prípadne aj tým, že sa zaevidoval na ÚPSVaR do evidencie
nezamestnaných občanov ako uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku v hmotnej núdzi,
nemá žiadny príjem a potrebuje prostriedky na vybavenie dokladov a na základné životné
potreby.
Na preklenutie doby do vyplatenia jeho prvej dávky v hmotnej núdzi mu môže
byť vyplatený príspevok 1x za rok maximálne 35 €/osoba.
d) občan, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného, invalidného
dôchodku a iného a ten nepresahuje 1,3- násobok životného minima podľa zákona
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na úhradu mimoriadnych výdavkov môže byť takému občanovi vyplatený príspevok 1x za
rok maximálne do výšky 50 €/osoba.
e) osamelý rodič, ktorý sa stará o nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej
dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku a jeho príjem nepresahuje 1,3 –
násobok životného minima pripadajúceho na rodinu.
Na úhradu mimoriadnych výdavkov môže byť takému občanovi vyplatený príspevok 1x za
rok maximálne do výšky 70 €/osoba.
f) občan, ktorý sa dostal do náhlej núdze z dôvodu vzniku osobitných mimoriadnych
udalostí, ktorými napr. sú :
• úmrtie blízkej osoby,
• umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb alebo zdravotníckeho zariadenia,
• zvýšené liečebné výdavky v dôsledku úrazu, pri dlhodobom alebo
onkologickom ochorení a jeho príjem a príjem osôb, ktorých príjmy sa
spoločne posudzujú a nepresahujú 1,3- násobku životného minima,
môže byť takémuto občanovi poskytnutý príspevok 1x za rok maximálne do výšky 50€/osoba.

Článok 3
Príspevok na sanáciu osobnej sociálnej situácie
Osoby s trvalým pobytom na území obce Dolná Krupá , ktoré nemajú občiansky preukaz
(strata, krádež a pod.) a z toho dôvodu si nemôžu vybaviť dávku v hmotnej núdzi, budú
osobitne posúdené v Komisii finančnej, sociálnej, obchodu a služieb OZ Dolná Krupá za
účelom priznania finančného príspevku na vyriešenie ich situácie.
Každý prípad sa bude posudzovať osobitne s prihliadnutím na okolnosti prípadu a takémuto
občanovi bude poskytnutý príspevok 1x za rok maximálne do výšky 35 €/osoba.

Článok 4
Všeobecné ustanovenia
1. V prípade živelnej pohromy, havárie ( požiar, povodeň a pod. ), alebo inej
nepredvídanej udalosti, bude žiadosť občana prerokovaná v Komisii finančnej, sociálnej,
obchodu a služieb OZ v Dolnej Krupej.
Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných
životných potrieb, ošatenia, potravín a bývania a ak sa po prešetrení skutočnej udalosti zistí,
že jednotlivec alebo rodina prišli o majetok alebo majetok bol poškodený, možno takému
občanovi poskytnúť jednorazový príspevok, ktorého výšku posúdi komisia, v zmysle VZN.
2. Jednorazová dávka alebo jednorazový príspevok nebude poskytnutý občanom, ktorí majú
voči obci záväzky /neplnia si povinnosti voči obci - ohrozujú bezpečnosť alebo porušujú
dobré mravy v dome, prípadne deti sú záškolákmi.
Ustanovenia o nepriznaní príspevku sa netýka občanov riešených v článku 3 prostredníctvom
príspevku na sanáciu osobnej sociálnej situácie.
3. Použitie finančných prostriedkov, ktoré sú poskytované v zmysle ustanovení
VZN poskytovania príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií je občan povinný
zdokladovať do sedem kalendárnych dní od prevzatia poskytnutého príspevku. V prípade,
že táto povinnosť nebude zo strany žiadateľa splnená, žiadateľ stráca nárok na uplatnenie
si žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazového
príspevku v ďalšom kalendárnom roku.
4. Poskytovanie príspevkov na riešenie zložitých sociálnych situácií, ktoré obec Dolná
Krupá poskytuje podľa : I. Základné ustanovenia, odsek 1, budú v r. 2016 poskytnuté iba
občanom, ktorým v rokoch 2014 a 2015 táto finančná pomoc nebola poskytnutá.
Vo výnimočných prípadoch môže komisia odporúčať poskytnutie finančného príspevku na
základe dôkladného preskúmania situácie v rodine, prípadne jednotlivca.
5.Jednorázova dávka a jednorazový príspevok sa môže poskytnúť raz ročne.

III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Toto Všeobecne záväzné nariadenie č.9/2016 prerokovalo a schválilo Obecné zastupiteľstvo
v Dolnej Krupej dňa 26.02.2016 a nadobúda účinnosť 15 dňom vyvesenia.

Ing. Teofil Mihalovič
starosta obce

