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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Horná Súča č. 3/2015
O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Obec Horná Súča podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 27 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne záväzné
nariadenie:
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje Obecné zastupiteľstvo
Obce Horná Súča, ktoré rozhoduje o:
a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len „jednorazová
dávka“),
b) určení formy poskytnutia jednorazovej dávky,
c) účele na poskytnutie jednorazovej dávky,
d) postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky,
e) výške jednorazovej dávky
§2
Jednorazová dávka
l
(1) Jednorazová dávka je poskytovaná členom domácnosti , ktorým sa poskytuje pomoc
v hmotnej núdzi na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov.
(2) Za mimoriadne výdavky na účely poskytnutia dávky sa považujú výdavky
na zabezpečenie najmä:
a) úhrad cestovného na prímestskú autobusovú dopravu pre nezaopatrené dieťa
b) úhrad školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nezabezpečujú školy v rámci dotácie
na školské potreby,
c) úhrad výdavkov spojených so školskou, mimoškolskou a záujmovou činnosťou dieťaťa,
d) úhrad časti poplatkov na kúpeľnú liečbu, okrem cestovných výdavkov a na dioptrické
okuliare na základe lekárskeho predpisu,
e) kúpy nevyhnutnej obuvi a ošatenia,
f) kúpy základného vybavenia domácnosti ( posteľ, , stôl, stolička, skriňa, chladnička, sporák,
varič, vykurovacie teleso, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad
a vysávač),
g) kúpy pevného paliva na vykurovanie domácnosti,
h) kúpy výbavičky pre novorodenca,
i) opravy základného vybavenia domácnosti (chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho
telesa, práčky a vysávača)
j) vymaľovanie bytu.
(3) Mimoriadne výdavky spojené s nákupom musia byť zdokumentované predložením
pokladničného dokladu z registračnej pokladne, alebo faktúry a dokladu o úhrade faktúry.
–––––––––––––––––––1 § 3 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§3
Výška jednorazovej dávky
( 1) O výške jednorazovej dávky podľa tohto VZN rozhoduje starosta obce s prihliadnutím na
objem finančných prostriedkov určených na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi v rozpočte
obce schválený Obecným zastupiteľstvom v Hornej Súči na príslušný kalendárny rok.
(2) Maximálna hranica poskytnutej dávky môže byť :
a) podľa § 2 ods. 2 písm. a) je do 65,-€ na dieťa,
b) podľa § 2 ods. 2 písm. b) je do 100,-€ na dieťa,
c) podľa § 2 ods. 2 písm. c) je do 100,-€ na dieťa,
d) podľa § 2 ods. 2 písm. d) je do 100,-€ na jednotlivca,
e) podľa § 2 ods. 2 písm. e) je do 35,-€ na jednotlivca, na max. 5 osôb do 115,-€
a na 6 osôb a viac do 165,-€,
f) podľa § 2 ods. 2 písm. f) je do 165,-€ na domácnosť,
g) podľa § 2 ods. 2 písm. g) je do 65,-€ na domácnosť,
h) podľa § 2 ods. 2 písm. h) je do 165,-€ na dieťa
i) podľa § 2 ods. 2 písm. i) je do 65,-€ na domácnosť,
j) podľa § 2 ods. 2 písm. j) je do 165,-€ na domácnosť.
§4
Postup pri schvaľovaní a poskytovaní dávky
(1) Žiadateľ, ktorý je občanom Obce Horná Súča a spĺňa zákonné podmienky a podmienky
podľa tohto VZN, podáva úplnú písomnú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
prostredníctvom Obecného úradu v Hornej Súči, spolu s prílohami uvedenými v žiadosti.
(2) Príslušný odbor Obecného úradu v Hornej Súči posúdi splnenie podmienok pre priznanie
jednorazovej dávky a zrealizuje overenie skutočností uvedených v žiadosti o mimoriadnych
výdavkoch v domácnosti žiadateľa, alebo v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava.
(3) O priznaní nároku na jednorazovú dávku rozhoduje starosta obce na základe odporúčania
príslušného odboru Obecného úradu v Hornej Súči v zmysle zákona č. 71/1976 Zb.
o správnom konaní ( správny poriadok ), ktorý zároveň odporúča množstvo, druh a sortiment
nevyhnutného ošatenia a obuvi.
(4) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok.

§5
Kontrolná činnosť
(1) Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva:
a) Hlavný kontrolór Obce Horná Súča,
b) Komisia sociálna, bytová a zdravotná pri OZ v Hornej Súči

§6
Prechodné ustanovenia
(1) Na žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo
do 31.12.2013 a na rozhodnutia o poskytnutí jednorazovej dávky právoplatne vydaných
do 31.12.2013 podľa VZN č. 2/2007 a všeobecne záväzných právnych predpisov sa primerane
použijú prechodné ustanovenia právnych predpisov účinných od. 0l.0l.2014 ( najmä § 33
zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
§7
Zrušovacie ustanovenia
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Obce Horná Súča č. 2/2007 o
poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky obyvateľom Obce
Horná Súča.
§8
Záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo v Hornej Súči sa uznieslo na vydaní VZN č. 3/2015 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi dňa 06. 11. 2015 uznesením č. 5/07/2015-OZ
A nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Hornej
Súči, t.j. dňa 21.11.2015.

Ing. Juraj Ondračka
starosta obce

