Obecné zastupiteľstvo obce Zavar na základe samostatnej
pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4
ods. 3 písm. p) a § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
Návrh

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 02/2019
o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok Obce ZAVAR

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 14.1.2019
Návrh VZN zvesený z úradnej tabule dňa

Schválené uznesením OZ č.

Vyvesené dňa

Nadobúda účinnosť

dňa

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Čl. 1
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je stanovenie
postupu a základných kritérií pri poskytovaní jednorazových sociálnych dávok (ďalej
len „dávka“).
2. Dávky sú formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom obce
Zavar, občanom obce Zavar, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi a občanom (oprávneným
osobám) za účelom podpory a pomoci pri zabezpečovaní riadnej starostlivosti o dieťa.
3 Sociálne odkázaný občan pre účely tohto VZN je občan, alebo občania, ktorých príjmy
sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu 1), ktorých príjmy nepresiahnu
hranicu životného minima stanovenú zákonom, resp. dôchodcovia, ktorých príjem
nepresahuje hranicu životného minima stanoveného zákonom vynásobenú
koeficientom 1,5.

4 Za občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi pre účely tohto VZN sú považovaní aj
občania, ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanovenú osobitným
predpisom 1) resp. dôchodcovia, ktorých dôchodok presahuje hranicu životného
minima stanovenú osobitným predpisom 1) vynásobenú koeficientom 1,5 a ocitli sa
v situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné
potreby.
5. Dávka podľa čl. 5 tohto VZN sa poskytuje spravidla jedenkrát do roka.
V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane, avšak súčet takto
poskytnutých dávok jednému občanovi, spravidla nesmie presiahnuť v jednom
kalendárnom roku limit stanovený týmto VZN
6. Dávky občanom, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi môže v odôvodnených prípadoch
schváliť starosta obce a poskytnúť nasledovne:
a) ak ich príjem pre občana presiahne vypočítané životné minimum do 10,00 EUR
b) ak príjem pre dvojicu ( manželov ) presiahne vypočítané životné minimum do 15,00
EUR
c) v ostatných prípadoch na základe odporúčania Komisie pre sociálnu oblasť
a zdravotníctvo obecného zastupiteľstva.

----------------------1) zákon o životnom minime

DRUHÁ ČASŤ
Postup pri schvaľovaní a poskytovaní
Čl. 2
1. Žiadosť o poskytnutie dávky, ktorá obsahuje základné osobné údaje žiadateľa, jeho
ekonomickú situáciu, odôvodnenie žiadosti a popis žiadateľa predloží žiadateľ na
obecný úrad ( ďalej iba „OcÚ“). V prípade, že obec určí vzory tlačív žiadosti,
vyplnená žiadosť musí obsahovať všetky požadované údaje.
2. Žiadateľ si dá potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. zdokladuje osobitnými
dokladmi vo forme príloh k žiadosti:
a) výšku príjmu žiadateľa, alebo výšku príjmov osôb, ktorých výška príjmov sa
v zmysle čl. l ods. 3 tohto VZN posudzujú spoločne a to
za obdobie
predchádzajúcich 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
b) v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované
nezamestnaní, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie, nie staršie
ako 10 dní.
c) ak deti, ktoré sú v starostlivosti žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej
dochádzke do školy,
d) ak má žiadateľ predpísanú diétu, ktorá je súčasťou liečenia, doklad od
ošetrujúceho lekára nie starší ako 6 mesiacov, u diabetikov, ktorí sú
v ambulantnej liečbe a ambulanciu pravidelne navštevujú, stačí predložiť preukaz
diabetika, overenie ktorého vyznačí zamestnanec obecného úradu v žiadosti
predmetného žiadateľa,
e) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz vydaný k tomu
oprávneným orgánom, ktorého fotokópiu overí pracovník obecného úradu.

Čl. 3
Posúdenie a príprava návrhu
1. Každú žiadosť po zaevidovaní a skompletizovaní pracovníkom OcÚ posúdi komisia
pre sociálnu oblasť a zdravotníctvo („ďalej len komisia“). . Ak je v súlade
s kritériami stanovenými týmto VZN (ďalej iba „kritéria“), pripraví obecnému
zastupiteľstvu návrh na poskytnutie dávky.

2. Ak žiadateľ nie je v súlade s kritériami sociálne odkázaný a obec dospeje k záveru, že
žiadateľ nie je v sociálnej núdzi, obec oznámi písomne žiadateľovi, že nespĺňa
kritéria pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.
3. Spracované návrhy na základe doporučenia komisie schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Čl. 4
Vyplácanie dávok
1. Informáciu o schválení žiadosti a poskytnutí dávky zašle žiadateľovi OcÚ písomne na
adresu uvedenú v žiadosti, a súčasne uvedie výšku schválenej dávky.
2. Dávku je možné poskytnúť bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený
v žiadosti, vo výnimočných (naliehavých) situáciách žiadateľa sa môže dávka vyplatiť
v hotovosti cez pokladňu OcÚ.

Čl. 5
Jednorazové sociálne dávky, ich výška a kritériá poskytovania
1. Dávky sú poskytované sociálne odkázaným občanom a občanom, ktorí sa ocitli
v sociálnej núdzi v týchto oblastiach:
a) rodiny s nezaopatrenými deťmi,
b) dôchodcovia,
c) občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť.
2. Úplným aj neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi sa poskytuje dávka v čiastke:
s počtom detí : 1 – 3
4 a viac

do 150 €
do 250 €

3. Dôchodcom, ktorí nepresahujú hranicu životného minima stanoveného zákonom
vynásobenú koeficientom 1,5 sa poskytuje dávka v čiastke
jednotlivec
manželská dvojica

do 70 €
do 100 €

4. Občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, medzi ktorých sa zvyčajne zaraďujú:
a) dlhodobo nezamestnaní občania, ktorých vek sa blíži k dôchodkovému veku a sú
odkázaní na dávky v hmotnej núdzi,
b) občania so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť sa zamestnať a sú
odkázaní na dávky v hmotnej núdzi,

c) občania sociálne neprispôsobiví a tiež občania v osobitnej sociálnej situácii
(prepustení z výkonu trestu, bezdomovci, s mentálnym postihnutím a pod.), ktorí
potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné
prostriedky na prežitie.
.

Uvedenej skupine občanov v bode a) b) c) sa poskytuje dávka v čiastke:
jednotlivec
do 70 €
manželská dvojica
do 100 €

5. Účelovo určené dávky sa poskytujú na základe riadne vyplnenej a zdokladovanej
žiadosti :
a) pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných
a cintorínskych služieb: do 165 EUR
b) pri nástupe na kúpeľnú liečbu žiadateľa alebo dieťaťa
v jeho zaopatrení: do 250 EUR
c) pri živelnej pohrome: do 665 EUR

6. Účelovo určené dávky sa poskytujú aj na základe písomného zdôvodnenia
zodpovedným pracovníkom OcÚ, alebo členom komisie po schválení
obecným zastupiteľstvom:
a) ak je žiadateľ, alebo člen jeho rodiny ťažko zdravotne postihnutý a v tejto
súvislosti má rodina zvýšené výdavky,
b) ak je v rodine žiadateľa výnimočne talentované dieťa a reprezentuje školu alebo
obec na súťažiach, resp. festivaloch,
c) ak rodina žiadateľa, resp. žiadateľ prevzal do náhradnej starostlivosti cudzie
dieťa, napr. do pestúnskej starostlivosti, bolo mu súdne zverené do výchovy
a opatery, alebo ho zoberie na prázdninový pobyt z detského domova,
d) ak je rodina viacdetná a deti študujú na strednej, resp. vysokej škole,
e) ak výdaje súvisia so záujmovou činnosťou dieťaťa žiadateľa, jeho vybavením do
detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz a pod.
pričom výška dávky bude poskytnutá podľa individuálneho posúdenia a vo výške
podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva.
7.

Jednorázový vianočný príspevok
Obec poskytuje 80 a viac ročným dôchodcom každoročne k vianočným sviatkom
v prvom decembrovom týždni, jednorazovú finančnú pomoc vo výške 20,00 EUR.

8

Dávky uvedené v čl. 5 ods. 2, 4, 6 tohto VZN sa posudzujú nezávisle na
poskytnutých dávkach uvedených v čl. 5 ods. 7 tohto VZN, t.j.
dávky poskytnuté v zmysle citovaných ods. 2,4,6 nie je prekážkou na

poskytnutie dávky v zmysle citovaného ods. 7 a naopak.
9. Do výšky príjmu žiadateľa, resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú:
a) kompenzačný príspevok,
b) príspevok na bývanie,
c) príspevok za bezvládnosť,
d) štipendiá,
e) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ
dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.
10. Pri posúdení nároku pre poskytnutie dávky sa k životnému minimu stanoveného
zákonom priráta:
a) 25 € na diétne stravovanie, ak lekár potvrdí, že je súčasťou liečenia (čl.2,odst.2
písm. d)
b) 20 €, ak je občan držiteľom preukazu ŤZP/S .

11. Jednorazový finančný príspevok novonarodeným deťom
Príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe za účelom podpory a pomoci pri
zabezpečovaní riadnej starostlivosti o dieťa. Oprávnenou osobou na uplatnenie
nároku je:
a) rodič dieťaťa, alebo
b) iná fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Jednorazový príspevok patrí rodičovi, ktorý má v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt
v obci Zavar a novonarodené dieťa je tiež prihlásené na trvalý pobyt v obci Zavar.
Príspevok na to isté dieťa patrí iba raz. Ak sa súčasne narodí viac detí,
príspevok patrí na každé dieťa.
Výška príspevku pre novonarodené dieťa je 100,00 EUR. Príspevok sa vypláca
jedenkrát ročne, spätne a to v kalendárnom roku nasledujúcom po roku v ktorom sa
dieťa narodilo.

TRETIA ČASŤ
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
1. Dávka alebo príspevok sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia finančnou
formou plnenia.

2. Na poskytnutie dávky alebo príspevku nie je právny nárok ( ide o dávky a príspevky
nenárokovateľné).
3. Výnimky pri poskytovaní dávok a príspevkov môže schváliť obecné zastupiteľstvo iba
na základe písomného odôvodnenia komisie .

Čl. 7
Účinnosť
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Zavar sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
Obce Zavar a bolo schválené uznesením .................. zo dňa .......................

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zavar nadobúda účinnosť dňom ....................

V Zavare dňa
Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

