OBEC Drábsko
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Drábsko č.1/2020 o podmienkach poskytovania
jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre občanov Obce Drábsko

Návrh VZN na pripomienkovanie
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

01.06.2020

Zverejnený na web stránke obce dňa:

01.06.2020

Lehota na predloženie pripomienok dňa:

10.06.2020

Zvesené dňa :

16.04.2020

Vyhodnotenie pripomienkového konania dňa:

17.06.2020

Schválenie VZN
Schválené na zasadnutí OcZ dňa:
Číslo uznesenia:
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli dňa:
Zvesené z úradnej tabule dňa:
VZN zverejnené na webovom sídle obce:
Zvesené z webového sídla obce:
Účinnosť VZN dňom:

Martina Grgačová Kocová
Starostka obce

Obec Drábsko v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 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, v znení
neskorších predpisov v y d á v a
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 Obce Drábsko
o podmienkach poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi pre
občanov Obce Drábsko

Článok 1
Základné ustanovenia
Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia je určenie podmienok poskytovania
jednorazových dávok v hmotnej núdzi z prostriedkov vyčlenených z obecného rozpočtu na
sociálnu starostlivosť pre občanov obce Drábsko.
Článok 2
Oprávnený žiadateľ
Oprávneným žiadateľom podľa tohto VZN sa rozumie občan a spoločne posudzované fyzické
osoby, ktorý má trvalý pobyt na území obce Drábsko a poskytuje sa mu pomoc v hmotnej
núdzi.
Článok 3
Poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť žiadateľovi v prípade, keď je
preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov:
a/ nevyhnutné ošatenie
b/ základné vybavenie domácnosti
c/ zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
d/ mimoriadne liečebné náklady
2. Obec Drábsko môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce z
prostriedkov sociálnej starostlivosti :
a) rodinám s maloletými, školopovinnými a študujúcimi deťmi, ktoré sú v hmotnej núdzi
b) osamelému rodičovi s dieťaťom, ktorý je v hmotnej núdzi

c) rodičom, ktorým sa narodilo pri jednom pôrode viac detí (trojčatá a viac) v takomto
prípade nie je podmienkou hmotná núdza
d) pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm alebo iných nepredvídateľných udalostí –
individuálnym posúdením konkrétneho prípadu finančnou a sociálnou komisiou a komisiou
výstavby
e) pri zdravotne závažných indikáciách
f) prepusteným z výkonu trestu – nie je podmienkou hmotná núdza
g) pri tragickom alebo náhlom úmrtí živiteľa rodiny
h) osamelo žijúcemu obyvateľovi, ktorý sa nachádza v ťažkej životnej situácii.
3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.
4. Použitie priznanej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je povinný žiadateľ uvedený
bodoch a), b), c), d), e), f), g), h) vydokladovať do 6 mesiacov od jej priznania.
5. Žiadateľ, ktorý nevydokladuje použitie finančnej pomoci, alebo ju použije na iný účel, než
na aký bola určená, je povinný túto vrátiť na účet obce do 30 dní po termíne stanovenom na
zdokladovanie.
Článok 4
Výška jednotlivých dávok pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej
núdzi
1.Obec môže zo svojho rozpočtu poskytnúť jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo výške:
a) jednotlivcovi – do 50 €,
b) dvojica (manželia, osamelý rodič s dieťaťom) – do 100 €,
c) rodine s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi – do 150 €,
d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi – do 200 €,
e) prepustenému z výkonu trestu – do 50 €
f) na odstraňovanie následkov živelných pohrôm – do 400 €, v prípade vyššej finančnej
čiastky na základe individuálneho posúdenia konkrétneho prípadu Obecným zastupiteľstvom
a jeho súhlasom
g) zdravotne závažné indikácie – do 200 €
2. O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce, s prihliadnutím na
objem finančných prostriedkov v rozpočte obce Drábsko a po prerokovaní s finančnou
komisiou.

Článok 5
Spôsob poskytovania a posudzovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi
1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podáva písomnú žiadosť o
poskytovanie jednorazovej dávky na Obec Drábsko - Obecný úrad v Drábsku spolu s
vyplnenými a potvrdenými prílohami: č. 1 a č. 2
a/ potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích
povinnostiach určených súdom s kópiou právoplatného rozsudku súdu
b/ potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je
nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
c/ čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
d/ potvrdenie o riadnom plnení povinnej školskej dochádzky školopovinných detí, a k je
žiadateľom rodina s maloletým dieťaťom alebo viacerými deťmi
2. Obec Drábsko môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, v prípadoch a rozsahu
uvedených v čl. 2 a 3 tohto všeobecného záväzného nariadenia, ak občan písomne požiada o
sociálnu dávku. Túto je možné poskytnúť podľa individuálneho posúdenia a odporučenia
finančnej komisie, ktorá zároveň prešetrí plnenie si záväzkov voči obci.
3. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 8 kalendárnych dní odo dňa
doručenia výzvy nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť bude
zamietnutá.
4. Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je tiež podmienené dodržiavaním zákona
č. 369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení a finančnými možnosťami rozpočtu obce schváleného
obecným zastupiteľstvom.
5. Na poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť jednorazovo do výšky
preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky trojnásobku životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm opakovanie priznanej jednorazovej dávky v tom
istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu podľa prvej vety.

Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Drábsku č.

/2020,

zo dňa 29.06.2020
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia.

Martina Grgačová Kocová
starostka obce

Príloha č. 1
Žiadosť
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v zmysle VZN obce Drábsko
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––––––––––––––
Podané dňa:
A) ................................................................................ ......................................
..........................................
Meno a priezvisko dátum narodenia rodné číslo
B) ..........................................
......................................................................................................................
stav bydlisko / trvalé /
C) .........................................................................................
zamestnávateľ
priemerný 6 mes. príjem/čistý/................................................
prídavok na dieťa .....................................................................
rod. príspevok...........................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/
..............................................................................................................
poberám podporu v
nezamestnanosti........................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR:.............................................................................................................
- príspevok na zdravotnú starostlivosť...........................................
- ochranný príspevok........................................................................
- aktivačný príspevok...................................................................
- príspevok na bývanie.................................................................
- príspevok pre tehotnú ženu......................................................
........................................................................... ..................................................
Meno a priezvisko partnera rodné číslo
(manžel, manželka, druh, družka)
..................................................................................
zamestnávateľ

priemerný 6 mes. príjem/čistý/...................................................
prídavok na dieťa ........................................................................
rod. príspevok..............................................................................
poberám dôchodok /druh, výška/
.................................................................................................................
poberám podporu v
nezamestnanosti...........................................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z
ÚPSVaR:................................................................................................................
- príspevok na zdravotnú starostlivosť..............................................
- ochranný príspevok...........................................................................
- aktivačný príspevok......................................................................
- príspevok na bývanie....................................................................
- príspevok pre tehotnú ženu.........................................................
Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko dátum narodenia adresa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.................................................................................................................................................................
............
2.................................................................................................................................................................
............
3.................................................................................................................................................................
............
4.................................................................................................................................................................
............
5....................................................................................................................................................

Podpis žiadateľa

Príloha č. 2
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
Podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podpísaný/á .................................................................,nar. ................................ v zmysle ustanovení
zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dávam svojim podpisom súhlas na
spracovanie mojich osobných údajov Obci Drábsko v rozsahu:
meno, priezvisko, titul
dátum a miesto narodenia
rodné číslo
mená, priezviská, dátumy a miesta narodení, rodné čísla mojich neplnoletých detí
adresa trvalého bydliska, číslo telefónu
adresa prechodného pobytu, telefónne číslo
rodinný stav
národnosť
štátna príslušnosť
číslo občianskeho preukazu
majetkové pomery
druh a výška poberaného dôchodku
mesačné príjmy
zrážky zo mzdy
finančné záväzky voči tretím osobám (výživné, exekúcie, a pod.)
za účelom: vedenia spisovej dokumentácie k mojej žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku z rozpočtu
obce, spracovania podkladov, rozhodnutia vo veci priznania resp. nepriznania sociálnej dávky
zúčtovania poskytnutej sociálnej dávky.
Tento súhlas platí do doby ukončenia veci a usporiadania všetkých mojich prípadných finančných
záväzkov z neho vyplývajúcich.

Zároveň beriem na vedomie, že spracované údaje budú archivované a likvidované v súlade
s platnými zákonmi. Pre iné účely a pre iné subjekty môžu byť moje osobné údaje poskytnuté iba na
základe ďalšieho výslovného písomného súhlasu.
V Drábsku, dňa ............................................
podpis

