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Všeobecne záväzné nariadenie Obecného zastupiteľstva v Dolnom Štále
č. 5/2013
OZ v Dolnom Štále na základe § 3 ods. 4, § 4 ods. 3 písm. o, § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto VZN, ktorým sa upravuje podmienky,
za ktorých sa môžu poskytovať jednorazové finančné prostriedky na účely sociálnej pomoci a inej
nevyhnutnej pomoci v čase náhlej núdze.

Čl. 1
Pôsobnosť obce

Pôsobnosť obce je upravená z. č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v
§ 24 Zák.. č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl. 2
Jednorázové dávky

1. 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 na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie
domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, možno poskytnúť jednorázovú dávku v hmotnej
núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného
minima.
2. Jednorazovú dávku možno poskytnúť aj občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú v prípadoch, keď im bola priznaná dávka v hmotnej núdzi, ale táto im ešte nebola vyplatená
a v prípadoch, keď nie sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi, avšak mimoriadna udalosť ako náhla
núdza spôsobená živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, prinútilo ho požiadať
o materiálnu alebo finančnú pomoc, alebo sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej životnej situácii, alebo je
v ohrození ich zdravie, život alebo základné životné potreby občana.
3. Jednorázová dávka sa môže poskytnúť občanovi prepustenému z výkonu trestu, zo zariadenia na
výkon ochrannej výchovy po dosiahnutí plnoletosti, z iného zariadenia pokiaľ je odkázaný na túto
dávku.

4. O výške dávky rozhoduje starosta obce na návrh Sociálnej komisie rozhodnutím v správnom konaní
po prešetrení sociálnej situácie občana príslušným pracovníka obecného úradu, spracovaním
dokumentácie a v súlade so schváleným rozpočtom obce na príslušný rok.
5. Pri posudzovaní hmotnej núdze a forme riešenia sociálnej núdze sa použijú osobitné predpisy. (Z.
č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Z. č. 195/1998
Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov)
Čl. 3
Úhrada pohrebného

1. Obec Dolný Štál uhradí nevyhnutné výdavky na pohreb občanovi, ktorému nemá kto pohreb
zabezpečiť alebo môže poskytnúť jednorázový príspevok pozostalému zabezpečujúcemu pohreb na
čiastočnú úhradu pohrebných výdavkov, pokiaľ je v hmotnej núdzi a nie je schopný tieto pohrebné
náklady v plnej výške uhradiť z vlastných príjmov.
2. Uhradené náklady si obec uplatní pri dedičskom konaní zosnulého občana. Ak občan po sebe
nezanechá žiadny majetok, znáša výdavky spojené s pohrebom obec Dolný Štál.
3. O výške dávky rozhoduje starosta obce po prešetrení sociálnej situácie občana príslušným
pracovníka obecného úradu, spracovaním dokumentácie a v súlade so schváleným rozpočtom obce
na príslušný rok. O poskytnutí dávky dodatočne informuje obecné zastupiteľstvo na najbližšom
zasadnutí OZ.
Čl. 4
Organizovanie spoločného stravovania

1. Spoločné stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla zabezpečuje obec pre občana, ktorého
stravovanie nemožno zabezpečovať inak a ktorý:
a.) je poberateľom starobného dôchodku alebo
b.) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.
c) je občanom v hmotnej núdzi
d) je dieťa žijúce v mimoriadne nevýhodných rodinných podmienok
2. Príspevok obce na jedno hlavné jedlo je 0,70 EUR. Príspevok sa neposkytuje, ak príjem poberateľa
a spoluposudzovaných osôb je vyšší ako 1,3 násobok životného minima eur/mesiac. Ak je žiadateľom
občan vo veku 70 rokov alebo viac, príspevok sa poskytuje bez ohľadu na jeho príjmy.
3. V prípade bodu 1a) o poskytnutí spoločného stravovania rozhoduje starosta obce na základe
žiadosti rozhodnutím v správnom konaní po prešetrení sociálnej situácie občana príslušným
pracovníkom obecného úradu, spracovaním dokumentácie a v súlade so schváleným rozpočtom obce
na príslušný rok.
4. V prípade, bodu 1) b) c) d) príspevok sa priznáva na návrh Sociálnej komisie

Čl 5.
Príspevok pri narodení dieťaťa
1. Ako jednu formu sociálnych dávok poskytuje obec príspevok pri narodení dieťaťa 100 EUR bez
ohľadu na to, či je žiadateľ v hmotnej núdzi. Príspevok sa poskytuje len v prípade, že novorodenec
má trvalé bydlisko v obci Dolný Štál.
2. Príspevok schvaľuje starosta obce na základe Oznámenia o narodení dieťaťa príslušnou
matrikou, najneskoršie do 20 dní po obdržaní oznámenia.

3. Príspevok pri narodení dieťaťa sa vypláca, ak matka dieťaťa má trvalé bydlisko v obci min. 1 rok
pred narodením dieťaťa.
Čl. 6
Príspevok na úhradu školného, výbavu do školy a účasť na exkurziách
1. Obec poskytuje príspevok na čiastočnú úhradu príspevku za dieťa:
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť základnej umeleckej školy
- na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
- na čiastočnú úhradu za návštevu materskej školy
2. Príspevok sa priznáva na základe žiadosti zákonných zástupcov dieťaťa s doplnením
o odporučenie riaditeľky školy a príslušného učiteľa umeleckého odboru alebo vychovávateľky
školského klubu.
3. Príspevok sa priznáva na návrh sociálnej komisie najviac vo výške 50% z čiastky určenej v jednom
školskom zariadení na úhradu podľa sociálnej situácii dieťaťa v prípade, že nie je možné príspevok
úplne odpustiť v zmysle školského zákona ( Zák. 245/2008)
4. Pre deti rodičov v hmotnej núdzi možno poskytnúť príspevok na výbavu do školy a účasť na
školských exkurziách (lyžiarsky kurz, škola v prírode, koncoročný triedny výlet.) Príspevok sa
priznáva na základe žiadosti na návrh sociálnej komisie najviac vo výške 70 EUR/ dieťa za
jeden kalendárny rok.
4.Za jedno dieťa obec nemôže poskytnúť príspevok na úhradu školného podľa čl. 6. ods. 1. 2. a 3. vo
viac ako v jednom školskom zariadení.
Čl. 7
Poskytnutie návratných finančných výpomocí občanom
1. Sociálnu pôžičku možno poskytovať občanovi, ktorý je sociálne odkázaný v zmysle zákona o
sociálnej pomoci a ktorý je v hmotnej núdzi na úhradu výdavkov na
- kúpu nevyhnutného základného vybavenia domácnosti
- na opravu nevyhnutného základného vybavenia domácnosti
- na opravu obytného domu v nevyhnutnom rozsahu potrebnom na užívanie
- na nákup zdravotníckych potrieb
2. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky, túto
zmluvu uzatvára občan s obcou.
Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä:
- výšku pôžičky
- účel pôžičky
- lehotu splatnosti pôžičky
- výšku splátok
- termín splatenia pôžičky (najneskôr do troch rokov od poskytnutia)
3. Sociálna pôžička je bezúročná.
4. Sociálna pôžička sa poskytuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu na účet
právnickej alebo fyzickej osoby, od ktorej občan kupuje tovary alebo služby.
5. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej žiadosti. Dohodu o poskytnutí v mene obce
uzatvára starosta obce na základe návrhu sociálnej komisie po preskúmaní žiadosti s referentkou
obecného úradu pre sociálne veci.
čl. 8
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Každoročne obecné zastupiteľstvo stanovuje rozsah finančných prostriedkov určených pre dotácie,
návratné a nenávratné finančné výpomoci.
Tento rozsah možno meniť, pokiaľ sa ukáže, že obec nemá dostatok finančných prostriedkov na
vykrytie investičných a neinvestičných výdavkov priamo súvisiacich s úlohami samosprávy určených

zákonom č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších doplnkov. Uzavreté dohody sa tým
nedotýkajú.

Čl. 9
Záverečné ustanovenia

Toto VZN zruší VZN č. 1/2009. VZN obce bolo zverejnené 01.10.2013 , schválené dňa 26.11.2013
č. uzn. 130/12/2013.
a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyhlásenia.
Vyhlásené 02.12.2013
Éva Csóka, starostka obce

