OBEC HODEJOV

Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA
č. 4/2019
o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci v obci Hodejov .
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Obec Hodejov v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 a 4, § 4 ods. 2, písm. p) a § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Čl. I

Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
1. Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej nariadenia) je stanovenie podmienok
poskytovania:
- jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci.
Čl. II

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálna výpomoc
§2
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky
1. Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti,
ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená najmä na zabezpečenie
nevyhnutného vybavenie na chod domácnosti, mimoriadnych liečebných nákladov alebo
školských potrieb ᵃ.
2. Občanovi v hmotnej núdzi a ďalším spoločne posudzovaným osobám možno poskytnúť
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však
do výšky jedného násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
3. Občan, ktorý podáva žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky, doloží doklad o tom, že sa mu
poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, iné doklady o svojej nepriaznivej situácii. V žiadosti občan
uvedie, na aký účel má byť jednorazová dávka poskytnutá a výšku predpokladaných
nevyhnutných výdavkov.
4. Jednorazová dávka môže byť poskytnutá vo vecnej alebo peňažnej forme, alebo kombinovane.
5. O poskytnutí jednorazovej dávky rozhoduje obec na základe odporúčania Obecného
zastupiteľstva v Hodejove.
§3
Podmienky poskytnutia sociálnej výpomoci
1. Sociálna výpomoc je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti,
ktorým sa neposkytuje pomoc v hmotnej núdzi.
2. Sociálnu výpomoc možno poskytnúť občanovi a ďalším spoločne posudzovaným osobám na
riešenie nepriaznivej životnej situácie v čase náhlej núdze (napr. úmrtie rodiča maloletého
dieťaťa, vážny úraz, strata bývania v dôsledku živelnej pohromy a podobnej udalosti ᵇ.
3. Výpomoc môže obec poskytnúť aj občanovi, ktorý sa vrátil z výkonu trestu, ukončil dlhodobú
liečbu závislosti na uľahčenie resocializácie, najmä na účel vybavenia osobných dokladov a
zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby ᵇ.
4. Občan, ktorý podáva žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci nemôže mať podlžnosti voči
obci a musí mať trvalý pobyt na území obce Hodejov.
5. Občan, ktorý podáva žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci doloží potvrdenie o príjme,
prípadne iné doklady o svojej nepriaznivej situácii (napr. doklad o prepustení z výkonu trestu). V
žiadosti občan uvedie, na aký účel má byť výpomoc poskytnutá a výšku predpokladaných
nevyhnutných výdavkov.
a- Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi, § 17
b- Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, §3 ods. 4)
d - Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele, § 70
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6. Sociálna výpomoc môže byť poskytnutá vo vecnej alebo peňažnej forme, alebo kombinovane.
7. O poskytnutí sociálnej výpomoci rozhoduje obec na základe odporúčania obecného
zastupiteľstva v Hodejove. Na poskytnutie sociálnej výpomoci nie je právny nárok.
Čl. III

Spoločné a záverečné ustanovenia
§4
Účinnosť

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce
v Hodejove dňa ............
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia.
V Hodejove dňa 4.9.2019
.............................................
Katarína Jakabová
Návrh všeobecne záväzného nariadenia bolo:
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa: 5.9.2019
Zverejnené na internetovej stránke obce dňa: 5.9.2019
Zvesené z úradnej tabule obce dňa:
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