Všeobecne záväzné nariadenie Obce Jatov
č. 2/2012
o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej
dávky sociálnej pomoci obcou Jatov
Obecné zastupiteľstvo v Jatove na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákonom č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na prijatí Všeobecne záväzné nariadenie obce Jatov č. 1/2012 o
postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej dávky
sociálnej pomoci a návratnej finančnej výpomoci obcou Jatov
Článok prvý
§1 Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanoviť postup a
podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej
pomoci a návratnej finančnej výpomoci občanom s trvalým pobytom na území obce Jatov.

1.

2.

3.
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Článok druhý
§2 Vymedzenie základných pojmov
Oprávneným žiadateľom podľa tohto VZN sa rozumie občan ktorý
a) má na území obce Jatov trvalý pobyt,
b) nemá voči obci žiadne finančné záväzky (nemá dlh na miestnych daniach, na miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na nájomnom za obecný byt a
pod.) resp. má spracovaný splátkový kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento
dodržiava pravidelnými splátkami.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže obec 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 v hmotnej núdzi podľa zákona č.
599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov /ďalej len zákona č. 599/2003 Z. z./.
Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi,
ktorý sa ocitol v hmotnej núdzi a v nepriaznivej sociálnej situácii a ktorého príjem a príjem
fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
/ďalej len zákona č. 601/2003 Z. z. /, je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi
vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 1,2 násobok životného minima určeného v
§2 a §5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z.
V zmysle § 6 zákona č. 599/2003 Z. z. sa príjem na účely posudzovania hmotnej núdze,
zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi zisťuje za
kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť o posúdenie hmotnej núdze, zabezpečenie
základných životných podmienok a pomoc v hmotnej núdzi; pritom sa prihliada na
priemerný mesačný príjem za posledných 12 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti.

5. Hmotná núdza1
a) je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú,
nedosahuje životné minimum2
b) a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu
zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením, a to najmä vlastnou prácou, užívaním
vlastného majetku a uplatnením zákonných nárokov.
6. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze3.
7. Sociálna núdza podľa tohto VZN je ohrozenie občana sociálnym vylúčením alebo
obmedzenie jeho schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy
vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobivosť alebo stratu
zamestnania.
8. Zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb
občana na účely tohto VZN je zabezpečenie ubytovania, stravy, nevyhnutného ošatenia,
obuvi a nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Článok tretí
Formy poskytovania jednorazovej dávky
§3 Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1. V zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z. z. môže obec poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi 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 najmä na úhradu
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti,
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
2. Nevyhnutné základné vybavenie domácnosti je posteľ a stoličky podľa počtu členov rodiny,
stôl, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, pračka, periny a posteľná
bielizeň, bežný kuchynský riad4.
§4 Jednorazová dávka sociálnej pomoci
1. Občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej a sociálnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú, môže obec poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci na
mimoriadne výdavky.
2. Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa
považujú najmä výdavky na:
a) nevyhnutné ošatenie a obuv, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
úhradu školských poplatkov pre nezaopatrené dieťa, vybavenie dieťaťa do detského
tábora, školu v prírode, lyžiarsky a plavecký výcvikový kurz, školský výlet,
mimoškolskú činnosť nezaopatreného dieťaťa t.j. záujmovú činnosť, športové aktivity,
športovú reprezentáciu, účasť na sústredení športového klubu a pod.,
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§ 2 a 5 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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§ 2 a 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
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§ 1 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
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§ 115 ods. 2 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o
zmene a o doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov

b) zakúpenie potravín, zakúpenie a opravu základného vybavenia domácnosti (§3 ods.2/
tohto VZN), mimoriadne liečebné náklady (napr. poplatky za ústavnú starostlivosť a
kúpeľnú liečbu, úhrada cestovných výdavkov na liečenie a návštevu špecializovaných
zdravotníckych ústavov, nákup liekov a zdravotníckych pomôcok a potrieb, zakúpenie
vybavenia súvisiaceho s narodením dieťaťa (kojenecké vybavenie), vybavenie osobných
dokladov), nákup paliva (napr. uhlie , drevo), pohrebné poplatky spojené s úmrtím člena
rodiny, kompenzáciu škody spôsobenej živelnou pohromou a iné akceptovateľné
mimoriadne výdavky súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou žiadateľa alebo
fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované.
3. Za občana podľa § 4 ods. 1 tohto VZN sa považuje aj:
a) Nezamestnaný občan, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom
úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a ktorý sa preukáže, že je čakateľom na vydanie
rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi a za posledný mesiac sa dostal do
nepriaznivej sociálnej situácie (je bez príjmu). Na preklenutie doby do vyplatenia prvej
dávky v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi poskytnutá jednorazová dávka
sociálnej pomoci.
b) Občan, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na vydanie rozhodnutia o priznaní
invalidného, resp. starobného dôchodku, ktorý má vo vybavovaní a za posledný mesiac
sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie. Na preklenutie doby do vyplatenia prvej
dávky dôchodku, resp. preddavkovej dávky v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi
poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.
c) Občan, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z
ústavného liečenia (protialkoholické, protidrogové), ktorý sa preukáže okrem
prepúšťacej správy aj tým, že na ÚPSVaR bol zaradený do evidencie nezamestnaných
občanov ako uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku v hmotnej núdzi, nemá žiadne
príjmy a potrebuje finančné prostriedky na vybavenie dokladov a na základné životné
potreby. Na preklenutie doby do vyplatenia prvej dávky v hmotnej núdzi, resp. dávky v
nezamestnanosti môže byť takémuto občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej
pomoci.
d) Občan, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného alebo invalidného
dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje 1,2 násobok životného minima
podľa zákona č. 601/2003 Z. z. Na úhradu mimoriadnych výdavkov môže byť takému
občanovi poskytnutá jednorazová dávka sociálnej pomoci.
e) Rodina s nezaopatreným dieťaťom /deťmi/ bez ohľadu na výšku celkového príjmu
rodiny pri narodení:
▪ trojčiat a viac detí,
▪ dvojčiat opakovane do dvoch rokov.
§5 Výška jednorazovej dávky
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 alebo dávku sociálnej pomoci do výšky preukázaných skutočných nákladov, a to:
a) jednotlivcovi najviac do výšky 70,- €,
b) dvojici, žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá sa spoločne posudzuje, resp. manželom
najviac do výšky 100,- €,
c) rodine s jedným dieťaťom najviac do výšky 150,- €
d) rodine s dvoma až troma deťmi najviac do výšky 170,- €
e) rodine s viac ako troma deťmi do výšky 200,- €.

§6 Návratná finančná výpomoc
1. Občanom, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi možno poskytnúť návratnú finančnú
výpomoc na pomoc v náhlej núdzi do výšky 35,00 € po preskúmaní a schválení žiadosti
sociálnou komisiou.
2. Fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, starobným a invalidným
dôchodcom možno poskytnúť návratnú finančnú výpomoc do výšky 170,00 € na nutné
opravy svojho bytu alebo domu, ktoré ohrozujú zdravie občana, po preskúmaní a schválení
žiadosti obecným úradom.
3. Návratnú finančnú výpomoc podľa bodu 1) je občan povinný vrátiť do mesiacov od
poskytnutia, podľa bodu 2) najneskôr do 6 mesiacov od poskytnutia.
4. Návratnú finančnú výpomoc možno poskytnúť občanovi po splnení vrtkých podmienok len
raz za 3 roky.
§7 Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej
pomoci
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno
poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana na predpísanom tlačive obecného úradu
v Jatove.
2. Na základe predloženia úplnej žiadosti poverená osoba uskutoční šetrenie v domácnosti
žiadateľa, alebo v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava.
3. Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad s kritériami tohto VZN posúdi poverený
pracovník OcÚ, ktorý k žiadosti spracuje záznam z prešetrenia sociálnych a príjmových
pomerov žiadateľa a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Po rozhodnutí
doručí, alebo upovedomí žiadateľa o priznaní, alebo nepriznaní dávky na pomoc občanovi.
4. O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci
rozhoduje na základe návrhu povereného pracovníka starosta obce s prihliadnutím na objem
finančných prostriedkov v rozpočte obce.
5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sociálnej pomoci sa vypláca v
hotovosti cez pokladňu obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na žiadateľom
uvedené číslo bankového účtu.
6. Žiadateľ je povinný do 30 dní od prevzatia prostriedkov preukázať ich účelné vynaloženie a
v prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná dávka na pomoc nepreukáže účelné
vynaloženie priznaných prostriedkov, je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet obce.
§8 Povinnosti a zodpovednosť občana pri podaní žiadosti
1. V prípade, že bola jednorazová dávka vyplatená neprávom alebo v nesprávnej výške z
dôvodu, že si občan nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto VZN alebo ju získal
podvodom, obec Jatov vydá rozhodnutie o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú
jednorazovú dávku.
2. Nárok na vrátenie dávky vyplatenej neprávom zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď
úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím 10 rokov odo dňa, za ktorý sa dávka
vyplatila.
3. Neprávom vyplatenú jednorazovú dávku bude obec Jatov vymáhať v exekučnom konaní.
Článok štvrtý
Spoločné ustanovenia
1. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci
nie je právny nárok.
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci poskytuje obec
iba do výšky rozpočtu schváleného OZ na príslušný kalendárny rok.

3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa §3 a jednorazovú dávku sociálnej pomoci podľa
§4 tohto VZN je možné poskytnúť spravidla jedenkrát do roka. Poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa tohto VZN sa
navzájom nevylučujú.
4. Jednorazová dávka sociálnej pomoci nebude poskytnutá na úhradu nedoplatkov na daňové a
iné nedoplatky voči obecnému úradu Jatov.
5. Na konanie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky
sociálnej pomoci sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v
znení neskorších zmien a doplnkov.
6. Obec si vyhradzuje právo kontrolovať využitie ním poskytnutých jednorazových dávok. V
prípade poskytnutia jednorazovej dávky na nákup základného vybavenia domácnosti si obec
vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte občana, ktorému bola
dávka poskytnutá.
Článok piaty
Záverečné ustanovenia
Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Jatove dňa 20.9.2012 a nadobúda
účinnosť 15 dní po zverejnení na úradnej tabuli obce. VZN bolo vyvesené dňa 21.9.2012
Jozef Dubovský – starosta obce

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ...
A. Údaje o žiadateľovi
Meno:

Priezvisko:

Štátna príslušnosť:

Deň, mesiac, rok narodenia:

Rodné číslo:

Trvalý pobyt – mesto:

Ulica, č.:

Poschodie/č. byt:

Tel:

Rodinný stav:

OP č.:

PSČ:

SOCIÁLNE POSTAVENIE
Zamestnanie (názov pracoviska)

Samostatne zárobkovo činná osoba (názov a adresa pracoviska)

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce soc. vecí a rodiny

Poberateľ dôchodku (-ov), druh dôchodku (-ov),
doba dôchod. poistenia

Iné /viď Potvrdenia/

ODÔVODNENIE ŽIADOSTI

od – do

B. Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách
Meno, priezvisko

Dátum
narodenia

Trvalé bydlisko

Príbuzenský
vzťah

Zamestnávateľ
(škola)

U detí po ukončení povinnej školskej dochádzky je potrebné pre podávaní žiadosti predložiť
potvrdenie o návšteve školy.

C. Príjmové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
Príjem (výška v €)
Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti
/príjem od zamestnávateľa/
Čistý mesačný príjem zo samostatnej
zárobkovej činnosti (daňové priznanie)
Nemocenské dávky
Podpora v nezamestnanosti
Dôchodky (druh):..........................................

Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Výživné
Dávka v hmotnej núdzi
príspevky:.........................................
Príjmy z nájmu, prenájmu
Iné /kompenzačné dávky.../

Príjem za posledných 12 mesiacov

Žiadateľ

Ďalšie spoločne
posudzované osoby

D. Majetkové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
Vlastníctvo

Žiadateľ

Ďalšie spoločne posudzované
osoby

- nehnuteľnosti
- hnuteľné veci vyššej
hodnoty (napr. auto – značka,
rok výroby)
- vklady
- cenné papiere, umelecké
diela, umelecké predmety)
- iné vymenujte

E. Osobitné údaje o žiadateľovi a ďalších spoločne posudzovaných osobách
(preukaz ZŤP, tehotenská knižka) ...............................................................
Vyživovacia povinnosť VP žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb (SPO)
Meno, priezvisko
Meno a priezvisko osoby,
Súd
Začiatok
Výška VP
žiadateľa
ku ktorej má určenú VP
č. rozh.
VP
Meno, priezvisko ďalších
SPO

F. Bytové pomery
* hodiace sa označte krížikom
1. Vzťah k bytu, rodinnému domu (RD)
□ Vlastník *
□ Nájomca:
□ Spoluvlastník:
□ RD
□ bytu
□ časti bytu
□ časti RD

□

Iný:

Obývaný byt, RD:

□ RD

Podnájomník

□ v RD

□ obecný

□ Časti RD

□ v RD

□ v byte

□ družstevný

□ bytu

□ v byte

□ v osobnom
vlastníctve

□ časti bytu

□ služobný
□ iný

Veľkosť bytu :

Kategória bytu:

2. Výdavky na bývanie

Výška mesačných/ročných výdavkov v €:

a) nájomné
b) elektrina, plyn
c) daň z nehnuteľnosti
d) iné
(o výške výdavkoch na bývanie je potrebné predložiť doklady pri podávaní žiadosti)

G. Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (-á)
právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o jednorazovej dávke
v hmotnej núdzi od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, daňového úradu, poisťovní, iných štátnych
orgánov, iných právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania.
Ďalej súhlasím s vykonaním návštevy v mojej domácnosti za mojej prítomnosti a so zisťovaním
a overovaním niektorých skutočností, ktoré sú potrebné pre rozhodnutie o poskytnutí jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi u mojich najbližších príbuzných príp. u susedov.
Dobrovoľne súhlasím s poskytnutím osobných údajov rozhodujúcich pre spracovanie žiadosti
o jednorazovú dávku v hmotnej pomoci.

V Jatove dňa
Podpis žiadateľa/zákonného zástupcu

Potvrdenia:
Potvrdenie o zaplatení domového odpadu za rok (ku dňu):

...............................

Potvrdenie o zaplatení dane z nehnuteľnosti za rok (ku dňu):

...............................

Čestne prehlasujem, že poberám – nepoberám dávku v hmotnej núdzi (ako doplatok
k dôchodku napr. príspevok na bývanie)

V Jatove dňa: ......................................

.............................
podpis žiadateľa

Prílohy :
- potvrdenie o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so
žiadateľom spoločne posudzované, vrátane prídavkov na deti a výživného,
- v prípade ak je žiadateľ alebo fyzické osoby, ktoré sú s nim spoločne posudzované,
nezamestnaný/é, potvrdenie z úradu práce sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do
evidencie uchádzačov o zamestnanie a doklad zo sociálnej poisťovne o poberaní
podpory v nezamestnanosti,
- u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy,
- doklad o čiastočnej alebo úplnej úhrade mimoriadnych výdavkov alebo čestné
prehlásenie o použití poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej
dávky sociálnej pomoci,
- doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o splátkach nedoplatku na
nájomnom a službách spojených s užívaním bytu.

