OBEC HORNÉ OREŚANY

Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm g/
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením § 24
zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení :

Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 2 /2007
o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok,
návratných finančných príspevkov
a dávok v hmotnej núdzi občanom Horných Orešian
§1
Účel
Toto VZN upravuje podrobnosti o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok, návratných
finančných príspevkov a dávok v hmotnej núdzi sociálne odkázaným občanom, ktorí sa ocitli
v sociálnej núdzi a sú občanmi Horných Orešian s trvalým pobytom.
§2
Jednorazové sociálne dávky a kritéria poskytovania
1. Obec môže poskytnúť jednorazovú peňažnú výpomoc z rozpočtu obce :
a) rodičom alebo osamelej matke s trvalým pobytom v Horných Orešanoch, ktorým sa
narodilo dieťa (bez žiadosti)
b) pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm – individuálnym posúdením konkrétneho
prípadu komisiou životného prostredia a sociálnou komisiou,
c) pri zdravotne závažných indikáciách – individuálnym posúdením konkrétneho prípadu
komisiou školstva a zdravotníctva alebo komisiou sociálnych vecí,
d) občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť,
e) prepusteným z výkonu trestu,
2. Dávky sú vyplácané formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom a
občanom s trvalým pobytom v Horných Orešanoch, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.
3. Sociálne odkázaný občan pre účely tohto VZN je občan, alebo občania, ktorých príjmy
nepresiahnu hranicu príjmu životného minima stanovenú zákonom.
4. Medzi občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sa zvyčajne zaraďujú :
a) dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek sa blíži k dôchodkovému veku a sú
odkázaní na dávky sociálnej pomoci a v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších predpisov,

b) občania so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať a sú
odkázaní na dávky sociálnej pomoci v zmysle zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci
v znení
neskorších predpisov,
c) občania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu, bezdomovci, občania
s mentálnym postihom a pod.), ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie osobných
dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie.
6. Dávka sa poskytuje jedenkrát do roka. V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť
opakovane, avšak súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, spravidla nesmie
presiahnuť v jednom roku limit 3.000.- Sk a ak nie je jednorázová suma vyššia ako sa uvádza v
§ 3.
§3
Výška jednorazových dávok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

jednotlivec do 1000,- Sk,
dvojica (manželia, osamelý rodič s dieťaťom) do 2000,- Sk,
rodina s 2 a viac deťmi do 4000,- Sk,
rodičom alebo osamelej matke, ktorým sa narodilo dieťa – 5000,- Sk
prepustený z výkonu trestu do 1000,- Sk,
pri živelnej pohrome do 20 000,- Sk.
§4
Poskytovanie jednorazových peňažných sociálnych dávok, návratných finančných
príspevkov a dávok občanom v hmotnej núdzi

Obec môže poskytnúť jednorazovú sociálnu dávku v prípadoch a rozsahu uvedených v § 2
a § 3 tohto VZN ak občan písomne požiada:
1. o sociálnu dávku, ktorú je možné poskytnúť podľa individuálneho posúdenia
a odporučenia sociálnej komisie alebo komisie školstva a zdravotníctva.
2. o návratný finančný príspevok, ktorý je možné poskytnúť podľa individuálneho
posúdenia a odporučenia sociálnej komisie.
Poskytnutie návratného finančného príspevku a dávok je podmienené dodržiavaním zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a finančnými možnosťami rozpočtu obce, ktorý
schválilo obecné zastupiteľstvo.
§5
Postup pri schvaľovaní a vybavovaní žiadosti
1. Písomné podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej dávky alebo návratného finančného
príspevku musí obsahovať základné osobné dáta žiadateľa, jeho ekonomickú situáciu
a odôvodnenie žiadosti (okrem § 2, bod 1).
2. Súčasťou žiadosti je dokladovanie všetkých príjmov žiadateľa okrem prípadu v § 3 ods.
3 za posledných šesť mesiacov pred podaním žiadosti (žiadateľ a spoločne posudzované
osoby – v zmysle § 2 zákona č. 195/1998 Z.z.) ak
a) je žiadateľ, alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované nezamestnaní,
potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie,

3.

5.
6.
7.

b) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke
do školy.
V prípade rozhodnutia o udelení návratného finančného príspevku sa vyhotoví zmluva
o vrátení návratného finančného príspevku občanom, v ktorej bude určená dĺžka doby
poskytnutia príspevku, výška splátok a forma úhrady. Náklady súvisiace s vyhotovením
zmluvy znáša obec.
Schválené dávky sú vyplácané cez pokladňu obecného úradu.
Podľa individuálneho posúdenia jednotlivých nárokov dávok príslušnými komisiami,
nemusí mať príspevok peňažný charakter.
O priznaní dávky nad rámec rozpočtu rozhodne starosta obce.

§6
Všeobecné ustanovenia
Poskytnutie jednotlivých dávok bude podmienené starostlivosťou o deti, nepožívaním
alkoholu, tabaku a iných návykových a omamných látok. Ak majú občania záväzok voči
obci, nemôže byť poskytnutá jednorazová sociálna dávka, návratný finančný príspevok a
ani dávka v hmotnej núdzi. Prepusteným z výkonu trestu sa poskytuje jednorazová dávka
bez ohľadu na záväzky voči obci.
§7
Záverečné ustanovenie
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 20.8.2007 na uplatnenie
pripomienok k tomuto návrhu.
2. Toto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch uznesením č.
81/8.OZ/2007 dňa 10.9.2007.
Účinnosť nadobúda 15-tym dňom po jeho zverejnení na úradnej tabuli.

Ján Kormúth
starosta obce

