VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALÁ LEHOTA
č. 3/2013
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej
dávky a sociálnej pôžičky občanom obce Malá Lehota

Obec Malá Lehota v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o obecnom zriadení“, s použitím zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ďalej len
„zákon o sociálnych službách“ a so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon
o pomoci v hmotnej núdzi“ s priamou väzbou na zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto VZN upravuje pravidlá poskytovania sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierňovať
za aktívnej účasti občana jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu.
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
Oprávneným žiadateľom podľa tohto VZN sa rozumie občan, ktorý má trvalý pobyt na území
obce Malá Lehota a je preukázateľne v hmotnej núdzi.
Čl. 3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi
v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca
dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. najmä na úhradu
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie
školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým
osobám spoločne posudzovaným podľa tohto VZN za predpokladu, že si uplatnili zákonné
nároky (napr. výživné, nemocenské dávky, dôchodkové dávky, štátne sociálne dávky ... ).
Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné nároky,
ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi
sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.599/2003 Z.z.

Čl. 4
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov
na :
a) nevyhnutné ošatenie – do výšky 30 € na 1 osobu
b) základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák, vykurovacie,
teleso, práčka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad) – do výšky 100 € na 1
domácnosť
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na
školské potreby podľa zákona č. 544/2010 Zb. v znení neskorších predpisov – do výšky 10 €
na 1 dieťa
d) pri závažných ochoreniach na mimoriadne liečebné náklady – do výšky 100 € na 1 osobu
Článok 5
Jednorazová sociálna dávka
1. Jednorazová sociálna dávka je dávka, ktorú môže obec poskytnúť sociálne slabším
jednotlivcom a rodinám, ktorých príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima
ustanoveného osobitným predpisom na úhradu mimoriadnych udalostí súvisiacich
s nepriaznivou sociálnou situáciou.
2. Za mimoriadne udalosti súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou pre účely poskytnutia
jednorazovej sociálnej dávky na pomoc sociálne slabším jednotlivcom a rodinám sa považujú
výdavky najmä na:
a) stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou,
b) kúpeľná liečba nezaopatreného dieťaťa žiadateľa,
c) liečba závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom
spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia,
d) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických
osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, ak si uplatnili zákonné nároky na dávky
sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku, dávku v hmotnej núdzi, peňažný
príspevok na kompenzáciu v dôsledku ťažkého zdravotného postihnutia a tvoria spoločnú
domácnosť.
Čl. 6
Limity pre jednorazovú sociálnu dávku
1. Jednorazová sociálna dávka sa môže poskytnúť v čiastke :
a) jednotlivec najviac do výšky 30 €
b) manželská dvojica - bezdetná najviac do výšky 50 €
c) úplná alebo neúplná rodina s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 100 €
d) úplná alebo neúplná rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 150 €
e) starobní a invalidní dôchodcovia – poberatelia dôchodku, ktorého výška nepresahuje sumu
životného minima stanoveného zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime vynásobenú
koeficientom 1,1, a to :
- jednotlivec najviac do výšky 30 €
- manželská dvojica najviac do výšky 50 €
f) občania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu , bezdomovci, a pod.), ktorí
potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na
prežitie, a to :
- jednotlivec najviac do výšky 30 €
- manželská dvojica najviac do výšky 50 €
g) pri nástupe na kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa žiadateľa najviac do výšky 100 €
na 1 osobu
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h) na liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom
spoločne posudzované najviac do výšky 100 € na 1 osobu
Čl. 7
Spoločné ustanovenia pre posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávky
1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávky
(ďalej len „dávka“), ktorý je občanom obce Malá Lehota podáva písomnú žiadosť adresovanú
na Obecný úrad v Malej Lehote na tlačive (podľa druhu žiadosti), ktoré je prílohou č.1 a č. 2
tohto VZN spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
- k žiadosti č. 1:
a) rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke resp.
potvrdenie o vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia
okresného súdu,
b) potvrdenie ÚPSVaR 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 ÚPSVaR o poberaní prídavku na dieťa a vyjadrenie školy o návšteve školy ak je
žiadateľom o jednorazovú dávku rodina s maloletým dieťaťom,
e) čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je poberateľom ďalšieho príjmu,
f) potvrdenie o vysporiadaní finančných záväzkov voči obci.
- k žiadosti č. 2:
a) potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov
k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia
okresného súdu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
b) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
c) vyjadrenie školy o návšteve školy ak v spoločnej domácnosti je maloleté dieťa alebo deti
navštevujúce MŠ, ZŠ, SŠ,
d) potvrdenie o tom, že nemá voči obci nevysporiadané finančné záväzky (miestne dane
a pod.),
e) čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je poberateľom ďalšieho príjmu.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová sociálna dávka nemôže byť poskytnutá
občanovi, ktorý:
a) nemá zaplatené miestne dane a pod.,
b) je nájomcom obecného bytu a nemá zaplatené nájomné za užívanie bytu,
c) je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré tri po sebe nasledujúce mesiace
za posledný rok pred podaním žiadosti vymeškalo mesačne viac ako 15 neospravedlnených
vyučovacích hodín,
d) požíva alkoholické nápoje, návykové látky alebo je podozrenie zo zanedbávania
starostlivosti o deti a tieto skutočnosti sú všeobecne známe) v čase podania žiadosti
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi spláca sociálnu pôžičku poskytnutú obcou.
3. Prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody sa môže poskytnúť jednorazová sociálna
dávka bez ohľadu na záväzky voči obci Malá Lehota.
4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku možno poskytnúť
vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
a jednorazová sociálna dávka sa poskytuje vo vecnej forme v prípade, ak je u žiadateľa alebo
u osôb, ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú podozrenie z požívania alkoholických
nápojov, omamných a návykových látok alebo podozrenie zo zanedbávania starostlivosti
o deti. V tom prípade pracovník obecného úradu vo výške priznanej jednorazovej dávky
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v hmotnej núdzi alebo jednorazovej sociálnej dávky nakúpi pre žiadateľa alebo osoby, ktoré
sa so žiadateľom spoločne posudzujú potraviny, oblečenie alebo školské potreby
pre školopovinné deti.
5. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávky nie je
právny nárok a je možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz.
6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku poskytuje obec
zo svojho rozpočtu v rámci finančných možností rozpočtu na sociálnu oblasť príslušného
kalendárneho roka na základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými
potvrdeniami
7. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, pracovník Obecného úradu v Malej Lehote
vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
8. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku v lehote
10-tich kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť
nebude akceptovaná ako opodstatnená.
9. Ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje v žiadosti, jeho žiadosť o poskytnutie dávky bude
zamietnutá.
10. Použitie priznaných finančných prostriedkov je žiadateľ povinný preukázať obci formou
predloženia faktúr, výdavkových a príjmových pokladničných dokladov, výpisov
z bankového účtu, dokladov z registračnej pokladne a pod. v termíne určenom v rozhodnutí
alebo v zmluve.
11. V prípade, že žiadateľ po vyzvaní nepreukáže účelné vynaloženie finančných prostriedkov
v termíne určenom v rozhodnutí alebo v zmluve, je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet
obce. Ak žiadateľ finančné prostriedky nevráti v plnej výške, obec rieši ich vrátenie
prostredníctvom exekučného konania.
Čl. 8
Sociálna pôžička
1. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi s príjmom na hranici životného minima
z objektívnych dôvodov na úhradu výdavkov na :
a) zabezpečenie pohrebu v čase náhlej núdze
b) pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm
c) bližšie nešpecifikovanej krízovej životnej situácii
2. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana, ktorá je prílohou č. 3
tohto VZN, adresovanej na Obecný úrad v Malej Lehote, spolu s vyplnenými a potvrdenými
prílohami, ktorými sú:
- potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného 6 mesačného čistého
príjmu,
- potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa alebo potvrdenie o poberaní rodičovského
príspevku,
- rozhodnutie sociálnej poisťovne o poberaní dôchodku , alebo potvrdenie z pošty,
- potvrdenie z ÚPSVR o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je
nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
- čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
- čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je poberateľom ďalšieho príjmu.
- potvrdenie, že má voči obci vysporiadané finančné záväzky (miestne dane a pod.) .
Uvedené doklady sa predkladajú za žiadateľa a spoločne posudzované osoby.
3. Poskytnutie pôžičky je podmienené uzavretím písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej
pôžičky.
4. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä:
a) výšku pôžičky
b) účel pôžičky
c) lehotu splatnosti pôžičky
d) výšku splátok
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e) záväzok občana, že pôžičku :
- splatí najneskôr do dvanástich mesiacov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí sociálnej
pôžičky a zároveň predloží vyúčtovanie formou faktúr, výdavkových a príjmových
pokladničných dokladov, výpisov z bankového účtu, dokladov z registračnej pokladne a pod.,
- v prípade, že žiadateľ po vyzvaní nepreukáže účelné vynaloženie finančných prostriedkov
v termíne určenom v zmluve, je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet obce. Ak žiadateľ
finančné prostriedky nevráti v plnej výške, obec rieši ich vrátenie prostredníctvom
exekučného konania,
- v prípade, že žiadateľ nevráti poskytnutú návratnú pôžičku resp. jej nesplatenú časť, obec
bude postupovať v zmysle všeobecne platných právnych predpisov
5. Sociálna pôžička je bezúročná. Poskytuje sa v hotovosti.
6. Na poskytnutie sociálnej pôžičky nie je právny nárok.
7. Sociálna pôžička môže byť poskytnutá len v prípade dostatku finančných zdrojov
v rozpočte obce.
8. Ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje v žiadosti, jeho žiadosť o poskytnutie pôžičky bude
zamietnutá.
Článok 9
Výška poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej dávky
a sociálnej pôžičky
1. O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej
pôžičky rozhoduje:
- starosta obce do sumy 330 €
- obecné zastupiteľstvo nad 330 €
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce Malá Lehota sa uznieslo Obecné
zastupiteľstvo v Malej Lehote dňa 31.05.2013 uznesením č. 18/2013
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od jeho vyhlásenia.

Marta Tisovská
starostka obce

Vyvesené: od 16.05.2013 do 31.05.2013
Schválené: 31.05.2013
Vyhlásené: 01.06.2013
Nadobúda účinnosť: 16.06.2013
5

