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V Z N n a d o b ú d a ú č in n o s ť d ň o m 02. 0 7. 2 0 2 1

Obecné zastupiteľstvo obce Obid v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 , § 11 ods. 4 písm. g) a § 3
ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím § 27
zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:

§!
Úvodné ustanovenie
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta (ďalej len „VZN“) na úseku sociálnych
vecí je upraviť podmienky na poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi fyzickým osobám s trvalým
pobytom na území obce Obid, ktoré sa ocitli v mimoriadne ťažkej situácii a potrebujú pomoc z
dôvodu:
a) hmotnej núdze podľa zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
b) živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v platnom znení,
c) mimoriadnych udalostí a iných príčin (úmrtie občana a iné)
(ďalej len „oprávnená osoba“).
Toto VZN ďalej upravuje podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Obid fyzickým osobám s trvalým pobytom na území obce Obid, pôžičky
osobám s trvalým pobytom v obci Obid na riešenie zložitej hmotnej situácie, predovšetkým pri
neočakávaných výdavkoch na objektívne a základné životné potreby v hmotnej núdzi, na
odstránenie následkov živelnej pohromy, havárie, mimoriadnych udalostí a iných príčin (úmrtie
blízkej osoby), príspevku pri narodení dieťaťa, atď.
Podmienkou poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi, resp. poskytnutia akéhokoľvek príspevku
podľa tohto VZN zo strany obce je aj splnenie všetkých splatných záväzkov zo strany žiadateľa
voči obci Obid. Výnimku tvorí:
•
•

pomoc pri mimoriadnej udalosti a náhlej núdzi podľa §5 odseku 1 písm. a) a §5 odseku
2 tohto VZN,
jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa,
§2

Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto VZN sa rozumie:
• hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy
životného minima ustanovené zákonom 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou,
výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť
príjem alebo zvýšiť príjem,
• za mimoriadnu udalosť pre účel poskytnutia pomoci pri mimoriadnej udalosti sa považuje:
úmrtie fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom
príbuzenstve, a pre ktorú žiadateľ vybavuje pohrebné a cintorínske služby,
•

potreba liečby závažného ochorenia (ochorení) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú
so žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom
zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne,
• potreba úhrady mimoriadnych výdavkov občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím na
nákup a opravu špeciálnych zdravotníckych potrieb, ak tieto výdavky nie sú kryté
prostredníctvom zdravotnej alebo Sociálnej poisťovne.

• náhla núdza je stav, do ktorého sa dostane obyvateľ obce z dôsledku živelnej pohromy,
havárie alebo inej podobnej udalosti,
• jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je hmotná podpora, ktorú môže obec
poskytnúť pri výkone rodičovských práv a povinností,
• pôžička je pomoc fyzickej osobe, ktorú môže obec poskytnúť v hmotnej núdzi,
§3

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Jednorazová dávka sa poskytuje oprávneným osobám na čiastočnú úhradu mimoriadnych
výdavkov domácnosti.
Nárok na jednorazovú dávku hmotnej núdzi si môže uplatňovať počas jedného kalendárneho
roka len jeden člen zo spolu posudzovanej domácnosti. Jednorazová dávka je určená najmä na
zabezpečenie:
•

nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,

•

nevyhnutného vybavenia domácností,

•

školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,

•

mimoriadnych liečebných nákladov - doplatok za lieky, úhrada cestovných nákladov
spojených s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska

O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce na základe žiadosti
oprávnenej osoby, predložených podkladov v súlade so schváleným rozpočtom obce a zákonom
NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
Obec, ako platiteľ jednorazovej dávky uplatňuje prísne individuálny prístup k vyplateniu dávky
konkrétnemu žiadateľovi.
Konanie sa začína podaním písomnej žiadosti fyzickej osoby obci Obid: „Žiadosť o poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi“, prostredníctvom obecného úradu.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť finančnou alebo vecnou formou plnenia
jedenkrát v kalendárnom roku
• v hotovosti cez pokladňu obecného úradu alebo bezhotovostným prevodom na bankový
účet žiadateľa,
•

výnimočne vecnou formou, napr. formou nákupu potravín, ošatenia, obuvi a podobne.

Oprávnená osoba je povinná na výzvu obce preukázať skutočné výdavky, na ktoré jej bola
poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi v hotovosti, a to predložením pokladničných
dokladov, faktúr a dokladov o úhrade faktúry.

§4

Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bude poskytnutá domácnostiam podľa § 3 ods. 1 zákona
417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov najviac: 200 Eur

§5
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa je príspevok, ktorý môže obec poskytnúť pri výkone
rodičovských práv a povinností,
Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na príspevok pri splnení podmienok podľa tohto VZN
j e:
• matka, ktorá porodila dieťa (deti), ktoré sa dožilo aspoň 28 dní (ďalej len „matka“),
• otec dieťaťa (detí), ak matka zomrela alebo po matke bolo vyhlásené pátranie, dieťa (deti)
bolo zverené do výchovy otca na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
• alebo osoba, ktorá prevzala dieťa (deti) do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť
rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného orgánu.
Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa môže obec poskytnúť za splnenia nasledovných
podmienok:
• trvalý pobyt matky dieťaťa v obci Obid ku dňu narodenia dieťaťa, a
• trvalý pobyt dieťaťa na území obce Obid.
Príspevok pri narodení dieťaťa sa poskytuje formou nákupnej poukážky, vo výške, ktorú určilo
obecné zastupiteľstvo posledným platným uznesením.
Ak sa súčasne rodičom narodia dve a viac detí, jednorazový príspevok prislúcha na každé dieťa.
§6
Pôžička fyzickej osobe v hmotnej núdzi
Obec môže poskytnúť pôžičku oprávnenej osobe, ktorá spĺňa podmienky na poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa tohto VZN.
O poskytnutí pôžičky rozhoduje starosta obce na základe žiadosti fyzickej osoby, predložených
podkladov v súlade so schváleným rozpočtom obce a zákonom NR SR č. 417/2013 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§7

Účel pôžičky a jej výška
Pôžičku možno poskytnúť oprávnenej osobe na úhradu výdavkov na:
kúpu alebo opravu základného vybavenia domácnosti, opravu strechy, rozvodov elektrickej
energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného domu, úhradu
nákladov na pohreb blízkej osoby, iné ciele, ktorých naplnením by došlo k dlhodobému
zlepšeniu sociálnej alebo finančnej situácie žiadateľa.
Pôžičku je možné poskytnúť najviac do výšky 500 Eur.
§8
Postup pri poskytovaní pôžičky
Poskytovanie pôžičky oprávneným osobám a jej výšku schvaľuje starosta obce Obid.
Pôžička sa poskytuje na základe písomnej žiadosti formou rozhodnutia a zmluvy o poskytnutí
pôžičky, uzavretej medzi oprávnenou osobou a obcou.
Zmluva o poskytnutí pôžičky musí obsahovať najmä:
výšku pôžičky,
účel pôžičky,
lehoty splatnosti pôžičky,
- výšku splátok,
- povinnosť oprávnenej osoby na predloženie vyúčtovania obce do 30 dní - doklad
o použití pôžičky,
- poučenie oprávnenej osoby o vrátení pôžičky, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa
poskytla

Pôžička je bezúročná a poskytuje sa v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu obce
na účet fyzickej osoby.
Na poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.
Oprávnená osoba môže žiadať o poskytnutie ďalšej pôžičky až po úplnom splatení poskytnutej
pôžičky, alebo až po jej vrátení, ak poskytnutá pôžička nebola použitá na určený účel.

§9
Spoločné a prechodné ustanovenia
Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a pôžičky sa navzájom nevylučujú.
Ostatné práva a povinnosti subjektov neupravené týmto VZN sa riadia príslušnými zákonmi.

§10

Záverečné ustanovenie
Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obid dňa 16. 06. 2021 pod č. 20/2021.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 02. 07. 2021.
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Ing. Monika Vajda
starostka obce

