Obecné zastupiteľstvo obce ŠTÍTNIK na základe §6 a v zmysle §4 ods.3 písm.e zákona
SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č.
195/1998 Zb. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 599/2003
Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Š T Í T N I K
č. 2/7/2007 zo dňa 1.10.2007

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov
z rozpočtu obce na zabezpečenie
pomoci občanom obce Štítnik v hmotnej núdzi a sociálnej núdzi

Návrh VZN vyvesený : 10.7.2007
VZN prerokované
: 9.10.2007
VZN vyvesené
: 12.10.2007
Účinnosť : 27.10.2007

PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Čl. 1
1. Týmto VZN sa stanovujú podmienky a postup pri poskytovaní finančných príspevkov
z rozpočtu obce a na území obce Štítnik za účelom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej
a finančnej pomoci, a to formou poskytnutia jednorazového peňažného alebo vecného príspevku
(ďalej len príspevok) a jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len dávka).
2. Príspevok a dávka sa môže poskytnúť iba občanovi s trvalým pobytom na území obce Štítnik,
ktorý sa nachádza v hmotnej núdzi alebo sa ocitol v náhlej sociálnej núdzi.
Priznanie príspevku a dávky nie je nárokovateľné. Poskytujú sa na základe individuálneho
posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb v Komisii soc.a byt. pri OZ.
3. Čerpanie finančných príspevkov na výplatu príspevkov a dávok môže byť iba do výšky
schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
4. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa spoločne s občanom
posudzujú, nedosahujú životné minimum podľa zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a občan a fyzické osoby, ktoré sa spoločne s občanom
posudzujú si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
5. Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, o svoju
domácnosť najmä vzhľadom na svoj vek, zdravotný stav, sociálnu neprispôsobivosť alebo stratu
zamestnania..
Tiež je to stav, keď občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky
svojho postihnutia alebo ich prekonať.
6. Príspevok a dávka sa poskytuje aj občanovi, ktorý sa ocitol v náhlej sociálnej núdzi, spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou, alebo inou mimoriadnou udalosťou, ktorá spôsobila, že občan nie je schopný
z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 2
Podmienky poskytovania príspevku a výška príspevku
1. Jednorazový peňažný/vecný príspevok sa môže poskytnúť vtedy, ak sa občan ocitne v stave
mimoriadnej náhlej núdze.
2. Pre účely tohto VZN sa za takého považuje :
a/ Nezamestnaný občan, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na územnom úrade práce
sociálnych veci a rodiny, a ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní dávky v hmotnej
núdzi a za posledný mesiac sa dostal do nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie ( je bez príjmu).
Na preklenutie do vyplatenie jeho prvej dávky v hmotnej núdzi môže byť takému občanovi vyplatený
príspevok najviac do výšky :
33,20 € / 1000 Sk
jednotlivec
49,80 € /1500 Sk
dvojica bez detí, neúplná rodina s 1 dieťaťom
66,40 € / 2000 Sk
neúplná rodina s 2 a 3 deťmi, úplná rodina s 1 dieťaťom
83,00 € / 2500 Sk
neúplná rodina so 4 a viac deťmi, úplná rodina s 2 a 3 deťmi

b/ Občan, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní invalidného, resp. starobného
dôchodku, ktorý má vo vybavovaní a za posledný mesiac sa dostal do nepriaznivej sociálnej a finančnej
situácie.
Na preklenutie doby do vyplatenie jeho prvej dávky dôchodku, resp. preddavkovej dávky v hmotnej núdzi
môže byť takému občanovi vyplatený príspevok najviac do výšky :
33,20 € / 1000 Sk
jednotlivec
49,80 € / 1500 Sk
manželská dvojica.
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 sa zaevidoval na
ÚPSVR do evidencie nezamestnaných občanov ako uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku v hmotnej
núdzi, nemá žiadne príjmy a potrebuje prostriedky na vybavenie dokladov a na základné životné potreby.
Na preklenutie doby do vyplatenie jeho prvej dávky v hmotnej núdzi, resp. dávky v nezamestnanosti mu
môže byť vyplatený príspevok najviac do výšky :
33,20 € / 1000 Sk
.
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. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na úhradu mimoriadnych výdavkov môže byť takému občanovi vyplatený príspevok najviac do výšky:
33,20 € / 1000 Sk.
e/ Občan, ktorý sa dostal do náhlej núdze z dôvodu vzniku osobitných mimoriadnych udalostí a to:
I. Pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ ostal osamelý a nemá žiadnych príbuzných. Na zmiernenie
mimoriadne zvýšených výdavkov pri zabezpečení pohrebu môže byť takému občanovi poskytnutý
jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných nákladov, najviac do výšky :
49,80 € /1500 Sk.
II. Pri umiestnení do sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia, ak ide o osamelú osobu. Na zmiernenie
mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných hygienických a osobných potrieb môže
byť takému občanovi poskytnutý jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov,
najviac do výšky :
33,20 € / 1000 Sk.
III. V dôsledku živelnej pohromy, havárie ( požiar, povodeň a pod., ak je poškodené bývanie) alebo inej
nepredvídanej udalosti.
Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb,
ošatenia, potravín a bývania a ak sa po prešetrení skutočnej udalosti zistí, že jednotlivec alebo rodina prišli
o majetok alebo majetok bol poškodený a zistené škody neboli preplatené poisťovňou alebo vtedy, ak
žiadateľ prehlási, že uvedený majetok nebol poistený, možno takému občanovi poskytnúť jednorazový
príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov, najviac do výšky:
166,00 € / 5000 Sk
jednotlivec
249,00 € / 7500 Sk
rodina s 1 dieťaťom
/úplná alebo neúplná/
298,80 € / 9000 Sk
rodina s 2 a 3 deťmi
/úplná alebo neúplná
332,00 € / 10000 Sk
rodina so 4 a viac deťmi.
/úplná alebo neúplná
IV. Pri mimoriadne zvýšených liečebných výdavkoch v dôsledku náhle vzniknutého úrazu, pri dlhodobom
a onkologickom ochorení.
Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov /na nákup liekov, zdravotníckych pomôcok a potrieb/
môže byť takému občanovi poskytnúť jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných výdavkov,
najviac do výšky :
49,80 € /1500 Sk.

TRETIA ČASŤ
Čl. 3
Podmienky poskytovania dávky a výška dávky

1. V zmysle § 5 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, 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 k dávke v hmotnej núdzi .
2. Dávku možno poskytnúť najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na
a/ nevyhnutné ošatenie a obuv
b/ zakúpenie školských potrieb a úhradu nákladov školských výcvikových kurzov pre
nezaopatrené dieťa
c/ základné vybavenie domácnosti / posteľ, stôl, stolička, sporák, chladnička, práčka/
d/ mimoriadne liečebné náklady
e/ ďalšie nepredvídané udalosti.
3. Dávka podľa bodu 2, písm. a/ tohto článku sa poskytne do výšky skutočne preukázaných
nákladov, najviac do výšky :
23,25 € / 700 Sk osoba, maximálne 49,80 € /1500 Sk do rodiny..
4. Dávka podľa bodu 2, písm. b/ tohto článku sa poskytne do výšky skutočne preukázaných
nákladov, najviac do výšky :
10,0 € / 300 Sk dieťa, maximálne 23,25 € / 700 Sk do rodiny..
Podmienkou priznania dávky na tento účel je riadne plnenie povinnej školskej dochádzky
a poskytne sa občanovi obce, ktorý nemá záväzky a dlhy voči obci, resp. má spracovaný
splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
5. Dávka podľa bodu 2, písm. c/ tohto článku sa poskytne do výšky skutočne preukázaných
nákladov, najviac do výšky :
166,00 €

/ 5000 Sk

6. Dávka podľa bodu 2, písm. d/ tohto článku sa poskytne do výšky skutočne preukázaných
nákladov, najviac do výšky :
33,20 € / 1000 Sk cestovné výdavky a poplatky za ústavnú starostlivosť a kúpeľnú liečbu
33,20 € / 1000 Sk úhrada nákladov za zdravotnícku pomôcku.
Podmienkou priznania dávky na tento účel je vyjadrenie ošetrujúceho lekára o nevyhnutnosti
liečenia, odborného vyšetrenia alebo odkázanosti na používanie zdravotníckej pomôcky.
7. Dávka podľa bodu 2, písm. c/ tohto článku sa poskytne do výšky skutočne preukázaných
nákladov, najviac do výšky :
33,20 €

/ 1000 Sk

Čl. 4
Postup pri schvaľovaní, výplate a zúčtovaní príspevku a dávky
1. Príspevok a dávka sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti, ktorú žiadateľ
predloží na Obecný úrad v Štítniku.

2. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa a údaje spoločne posudzovaných osôb, údaje
o ekonomickej a sociálnej situácii, odôvodnenie žiadosti o poskytnutie príspevku/dávky s účelom
jeho/jej využitia a povinné prílohy k žiadosti potvrdené príslušnými inštitúciami /UPSVR, výmer
SP, doklad o riadnej školskej dochádzke, účasť na aktivačných prácach, doklad o vynaložených
výdavkoch.
3. Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad s kritériami tohto VZN a usmernením starostu obce
o náležitostiach žiadosti posúdi komisia sociálna a bytová pri OZ v Štítniku a následne navrhne
starostovi obce na priznanie/nepriznanie príspevku/dávky a jeho/jej výšku.
4. O priznaní alebo nepriznaní príspevky/dávky rozhoduje starosta obce formou rozhodnutia na
základe odporučenia komisie sociálnej a bytovej pri OZ v Štítniku s výnimkou prípadov podľa
bodu 6 tohto článku.
5. V prípade žiadosti o poskytnutie príspevku podľa čl.2, bod 2, písm.e/III. a žiadosti o poskytnutie
dávky podľa čl.3, bod 2 písm.c/ rozhodne starosta obce na základe odporučenia komisie sociálnej
a bytovej pri OZ v Štítniku.
6. Príspevok a dávka sa môže vyplatiť formou :
a/ peňažného plnenia – v hotovosti cez pokladňu obecného úradu do 3 dní po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku/dávky s následným preukázaním dokladov
o úhrade vzniknutých výdavkov
b/ peňažného plnenia – bezhotovostným prevodom na účet príslušnej inštitúcie na úhradu
nevyplatených výdavkov / na zabezpečenie dodržania účelu použitia príspevku/dávky/ do 5 dní
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku/dávky
c/ vecného plnenia – formou priameho nákupu potravín, ošatenia, obuvi u dodávateľov tovarov / na
zabezpečenie dodržania účelu použitia príspevku/dávky/ do 3 dní nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o priznaní príspevku/dávky
7. Príjemca je povinný zúčtovať poskytnutý prípevok/dávku bezodkladne po jej vyčerpaní,
najneskôr do 10 kalendárnych dní nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o priznaní
príspevku/dávky na odd. sociálnych vecí obec. Úradu.
K zúčtovaniu doloží doklady o tom, že poskytnutá dávka bola použitá na ten účel, ktorý je uvedený
v rozhodnutí.
8. Príjemca, ktorý nezúčtuje poskytnutý príspevok/dávku, alebo ho/ju použije na iný účel, ako bol
určený v rozhodnutí, je povinný finančný príspevok/dávku vrátiť na účet obce, najneskôr do 10
kalendárnych dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.
Pokiaľ sa tak nestane, bude obec Štítnik postupovať podľa platných právnych predpisov, pričom
v opodstatnených prípadoch bude podaný podnet orgánom činným v trestnom konaní na začatie
konania.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné ustanovenia
1. Príspevok podľa čl. 2 a dávku podľa čl.3 tohto VZN je možné poskytnúť spravidla jedenkrát do
roka. Poskytnutie príspevku a poskytnutie dávky sa navzájom nevylučujú.
2. Príspevok a dávka v zmysle tohto VZN sa poskytnú iba občanovi obce, ktorý nemá záväzky
a dlhy voči obci, resp. má spracovaný splátkový kalendár na splatenie záväzkov a dlhov a tento
dodržiava pravidelnými splátkami.

3. V odôvodnených prípadoch môže udeliť výnimku z ustanovení tohto VZN starosta obce na
základe odôvodnenia žiadateľa a individuálneho posúdenia žiadosti komisiou soc. a bytovou pri
OZ v Štítniku.
4. Obec Štítnik si vyhradzuje právo kontrolovať využitie ním poskytnutých finančných
prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku a dávky na nákup základného vybavenia
domácnosti alebo na úpravu bytových pomerov po živelnej udalosti si obec vyhradzuje právo
kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.
PIATA ČASŤ
Záverečné ustanovenie

Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Štítnik bolo prerokované a schválené na 7. Zasadnutí OZ
v Štítniku dňa 9.10.2007. Účinnosť nadobúda dňa 27.10.2007.

Miloš Gallo Barnák, v.r.
Starosta obce

