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Návrh

Obec Zavar
Všeobecne záväzné nariadenie obce
Zavar č. 5/2021
o poskytovaní jednorazového finančného príspevku občanom obce Zavar v
čase hmotnej núdze, alebo náhlej núdze o poskytovaní príspevku pri
narodení dieťaťa a vianočného príspevku
Obec Zavar podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 4 ods. 3, § 5 ods. 3, § 7 ods.
1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné
nariadenie.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Zavar (ďalej len „VZN“ alebo „nariadenie“)
upravuje výšku, stanovuje spôsob a určuje podmienky poskytovania jednorazových
nenávratných finančných príspevkov z rozpočtu obce Zavar určených na:
a) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a
pomoci v hmotnej núdzi,
b) zmiernenie nepriaznivých následkov náhlej núdze v prípadoch hodných osobitného zreteľa
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c) zabezpečenie základných životných podmienok a zlepšenie sociálnej situácie občanov v
čase vianočných sviatkov

Článok II.
Jednorazový finančný príspevok v čase hmotnej alebo náhlej núdze
§2
Podmienky poskytnutia finančného príspevku
1) Jednorazový finančný príspevok možno poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území
obce Zavar na zabezpečenie základných životných potrieb a pomoc v hmotnej núdzi, alebo na
úhradu mimoriadnych výdavkov, preklenutie finančnej tiesne a zmiernenie nepriaznivých
následkov náhlej núdze v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
2) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima
ustanovené osobitným predpisom1 a členovia domácnosti si nevedia, alebo nemôžu prácou,
výkonom vlastníckeho práva, alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť
príjem, alebo zvýšiť príjem2. Za členov domácnosti sa na účely tohto nariadenia považujú
fyzické osoby podľa osobitného predpisu3.
3) Náhla núdza je nepriaznivý stav hodný osobitného zreteľa, v ktorom sa ocitol občan, alebo
domácnosť z dôvodu mimoriadnej udalosti, nepriaznivého zdravotného stavu, živelnej
pohromy, nečakanej životnej situácie a pod.

§3
Výška jednorazového finančného príspevku
1) Suma jednorazového finančného príspevku na občana alebo na jednu domácnosť je
maximálne do výšky max. 300 EUR.
2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa v dôsledku živelnej pohromy sa pre stanovenie
sumy jednorazového finančného príspevku nepoužije § 3, ods. 1). Suma jednorazového
finančného príspevku v uvedenom prípade môže byť stanovená individuálne s prihliadnutím
na závažnosť situácie. O jej výške rozhodne Obecné zastupiteľstvo na návrh sociálnej komisie

§4
Žiadosť o finančný príspevok a spôsob poskytnutia
1) Jednorazový finančný príspevok možno poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti
doručenej obci Zavar.
2) K žiadosti o poskytnutie jednorazového finančného príspevku v hmotnej núdzi je žiadateľ
povinný priložiť doklady a potvrdenia potrebné na preukázanie opodstatnenosti stavu
hmotnej núdze.
3) Žiadosť o poskytnutie jednorazového finančného príspevku v čase náhlej núdze musí byť
náležite odôvodnená, pri posudzovaní žiadosti sa prihliada na celkovú sociálnu situáciu
žiadateľa.

1§

2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
2 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
3 § 3 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
2§
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4) Jednorazový finančný príspevok možno poskytnúť na toho istého občana alebo domácnosť
len jeden krát v kalendárnom roku.
5) V prípade súbehu jednorazového príspevku z dôvodu hmotnej núdze a jednorazového
príspevku z dôvodu náhlej núdze je obec Zavar oprávnená poskytnúť len jeden z uvedených
finančných príspevkov.
6) Jednorazový finančný príspevok nemožno poskytnúť v prípade, ak obec Zavar eviduje voči
žiadateľovi neuhradené záväzky po lehote splatnosti.
7) Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku prerokuje sociálna komisia, ktorá vyjadrí
svoje stanovisko a predloží ho na schválenie Obecnému zastupiteľstvu.
8) Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť o poskytnutí jednorazového finančného príspevku,
ak boli splnené všetky podmienky pre jeho poskytnutie.
9) Príspevok je splatný najneskôr do 30 dní po schválení žiadosti Obecným zastupiteľstvom.
10) Príspevok bude vyplatený žiadateľovi z pokladne Obecného úradu alebo bezhotovostne
prevodom na účet žiadateľa.

Článok III.

Jednorazový finančný príspevok novonarodeným deťom
§5
Podmienky poskytnutia jednorazového finančného príspevku novonarodeným deťom
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 spolu s dieťaťom 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 je 100,00 EUR pre novonarodené dieťa sa
vypláca vždy spätne za kalendárny rok, v ktorom sa deti narodili. (napr. v roku 2019 sa vypláca
príspevok deťom narodeným v roku 2018). Obec vypláca príspevok finančnou formou na
podujatí organizovanom obcou jedenkrát do roka „ uvítanie detí do života“

Článok IV.
Vianočný príspevok
§6
Podmienky poskytnutia vianočného príspevku
1) Vianočný príspevok možno poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území obce Zavar,
ktorý sa ocitol vo zvlášť ťažkej životnej situácii a na zlepšenie sociálnej situácie v čase
vianočných sviatkov:
a) starobných dôchodcov
b) viacpočetných rodín so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi
c) občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť ( napr. s mentálnym a fyzickým postihnutím,
dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a pod. )
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§7
Žiadosť o vianočný príspevok a spôsob poskytnutia
1) Občan nie je povinný podať žiadosť o poskytnutie vianočného príspevku.
2) Vianočný príspevok poskytne obec Zavar všetkým občanom vo vekovej kategórii 70 a viac
ročný ( 70+ )
3) Starobných dôchodcov oprávnených na poskytnutie príspevku (mimo občanov vo vekovej
kategórii 70+) posúdi sociálna komisia, ktorá spracuje zoznam oprávnených osôb a predloží
ho na schválenie Obecnému zastupiteľstvu na rokovaní OZ najneskôr v mesiaci december
príslušného kalendárneho roka.
4) Vianočný príspevok sa poskytne v hotovosti 5) Odovzdanie finančného príspevku
oprávnenej osobe zabezpečí obecný úrad prostredníctvom svojich zamestnancov najneskôr
do 20. decembra príslušného kalendárneho roka.
6) Prevzatie finančného príspevku potvrdí oprávnená osoba vlastnoručným podpisom, do
zoznamu osôb oprávnených na poskytnutie vianočného príspevku.
7) Na výplatu vianočných príspevkov nie je právny nárok

§8
Výška vianočného príspevku
1) Suma vianočného príspevku na jedného občana, podľa §6 písm. a) je max. 40 EUR.
2) Suma vianočného príspevku na jedno dieťa , podľa §6 písm. b) je max. 50 EUR.
3) Suma vianočného príspevku na jedného občana, podľa §6 písm. c) je max. 500 EUR.
4 ) Zmenu výšky vianočného príspevku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Zavar na základe
zoznamu oprávnených občanov s ohľadom na schválený rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN č. 5/2021 bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Zavar dňa ..................
uznesením OZ č. ....................
2) Týmto VZN sa ruší VZN č. ............... zo dňa..........
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa: .........

Bc. Lukáš Sochor
starosta obce

