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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dunajská Lužná č. 2 /2015 o poskytovaní
nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce Dunajská Lužná v čase hmotnej
núdze a v čase náhlej núdze
Obec Dunajská Lužná podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , v zmysle § 27 zákona č. 417/2013 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. I.
Úvodné ustanovenie
§1
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie") sa určujú podmienky
poskytovania nenávratných finančných príspevkov obyvateľom obce Dunajská Lužná (ďalej
len „obec") v čase hmotnej núdze a v čase náhlej núdze.
(2) Právne vzťahy pri posudzovaní hmotnej núdze obyvateľa, poskytovanie dávky v hmotnej
núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi ustanovuje osobitný predpis.
§2
Účel poskytnutia príspevkov
Príspevky v zmysle nariadenia možno oprávnenej osobe poskytnúť v súlade so schváleným
rozpočtom obce, a to najmä na:
a) zabezpečenie základných životných podmienok v čase hmotnej núdze,
b) zmiernenie nepriaznivých následkov v čase náhlej núdze.
Čl. II.
Jednorazová dávka
§3
Účel poskytovania jednorazovej dávky
(1) Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, t.j. príspevok ktorý, poskytuje
príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR“).
(2) Za mimoriadne výdavky sa považujú výdavky na:
a) úhradu nákladov na kúpu nevyhnutného vybavenia a zariadenia domácnosti, a to najmä
posteľ, posteľná bielizeň, stôl, stolička, sporák, vykurovacie teleso, varič, kuchynský riad,
b) úhradu nákladov súvisiacich s mimoriadne nepriaznivou situáciou žiadateľa a členov
domácnosti, ktorí sú so žiadateľom spoločne posudzovaní,
c) nákup nevyhnutného ošatenia a obuvi v prípade, ak dospelá osoba a dieťa preukázateľne
potrebuje nevyhnutne potrebné ošatenie a obuv, a to v prípade nástupu dieťaťa do školy, do
školy prírody, na plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, pri hospitalizácii v zdravotníckom
zariadení, pri účasti na rôznych športových podujatiach a aktivitách, ktorých sa aktívne
zúčastňuje,
d) nákup predmetov základnej potreby pri nástupe dieťaťa do školy - taška, hygienické
potreby, vybavenie na telesnú výchovu a iné školské potreby,
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e) úhradu časti poplatku za dieťa v škole v prírode, na lyžiarsky výcvik, na plavecký výcvik
čo je možné poskytnúť na základe potvrdenia príslušnej školy, ktorú dieťa navštevuje,
f) preklenutie nepriaznivej sociálnej finančnej situácie členov domácnosti nespôsobenej
vlastným pričinením, a to najmä z dôvodu dlhodobej nemoci rodiča, alebo dieťaťa, spôsobené
hospitalizáciou prípadne domácou liečbou,
g) kúpeľnú liečbu, a to podľa skutočne predložených dokladov pre jednotlivca
a nezaopatrené dieťa
h) vybavovanie osobných dokladov (pri strate, odcudzení občianskeho preukazu), a to podľa
skutočne predložených dokladov,
i) úhradu nákladov spojených s mimoškolskou činnosťou a záujmovou činnosťou
nezaopatreného dieťaťa.
§4
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky
(1) Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi a členom domácnosti, ktorí sa s občanom
spoločne posudzujú, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi .
(2) Jednorazovú dávku možno občanovi poskytnúť len pri splnení nasledovných podmienok:
a) má trvalý pobyt na území obce,
b) nemá voči obci finančné záväzky ,
c) ak má školopovinné dieťa, plnenie povinnej školskej dochádzky.
(3) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti žiadateľa s
náležitosťami podľa prílohy č. 1 nariadenia vrátane účelu , na ktorý má byť jednorazová
dávka poskytnutá.
(4) Žiadateľ o jednorazovú dávku predkladá k žiadosti doklady v zmysle § 5 nariadenia.
(5) Mimoriadne výdavky spojené s
nákupom musia byť zdokumentované
predložením potvrdeného pokladničného dokladu z registračnej pokladnice, alebo
predložením dokladu o úhrade faktúry, prípadne iným potvrdením o zaplatení výdavku.
(6) Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej forme.
(7) Na poskytnutie jednorazovej dávky nie je právny nárok.
(8) Jednorazovú dávku možno poskytnúť do výšky skutočne preukázaných výdavkov v súlade
s § 5 nariadenia, a to aj opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok, najviac však do výšky
trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu .
(9) Jednorazová dávka sa poskytuje občanom z rozpočtu obce.
§5
Náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku
(1) Jednorazová dávka sa poskytuje na základe podanej žiadosti na predpísanom tlačive podľa
prílohy č.1 na Obecný úrad v Dunajskej Lužnej a vybavuje ju vecne príslušný referent.
(2) Žiadosť musí obsahovať:
a) meno a priezvisko žiadateľa,
b) dátum narodenia,
c) účel použitia,
d) mená a priezviská členov domácnosti,
e) podpis žiadateľa,
f) potvrdenie z príslušného ÚPSVaR o tom, že je v hmotnej núdzi a že je vedný v evidencii
uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR.
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(3) V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa § 5 ods. 2 tohto VZN, vecne
príslušný referent obecného úradu písomne vyzve žiadateľa o doplnenie chýbajúcich údajov
v lehote 14 dní od doručenia výzvy.
(4) Ak žiadateľ o jednorazovú dávku nedoplní svoju žiadosť v určenej lehote, obec bude
konať v zmysle osobitného predpisu a vzhľadom na nesplnenie podmienok ustanovených
v nariadení bude konanie vo veci žiadosti pre neúplnosť zastavené .
§6
Postup pri poskytovaní jednorazovej dávky
(1) Každú žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky posúdi príslušný referent, či žiadateľ
spĺňa všetky podmienky stanovené v nariadení.
(2) Po splnení podmienok stanovených v nariadení príslušný referent pripraví rozhodnutie
o poskytnutie jednorazovej dávky a predloží ho na podpis starostovi obce. Po vystavení
rozhodnutia príslušný referent oznámi túto skutočnosť o poskytnutí jednorazovej dávky
komisii sociálnych vecí, zdravotníctva a opatrovateľskej služby.
(3) Schválená jednorazová dávka bude vyplatená v hotovosti prostredníctvom pokladnice
obecného úradu.
Čl. III.
Finančný príspevok v čase náhlej núdze
§7
(1) Náhla núdza na účely nariadenia je náhly stav nedostatku finančných prostriedkov
spôsobený mimoriadnymi udalosťami, a to najmä:
a) nepriaznivým zdravotným stavom občana alebo s ním spoločne posudzovaných osôb,
ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu týchto osôb,
b) nečakanou životnou udalosťou v rodine občana, a to najmä úmrtím člena rodiny, spojená
s nákladmi obce na pohreb
c) náhlym nezavineným finančným zaťažením občana v dôsledku zvýšenia nákladov na
zabezpečenie základných životných potrieb, na bývanie a na zabezpečenie potrebnej
starostlivosti o člena rodiny.
(2) Osobou oprávnenou na poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze je
a) občan obce v náhlej núdzi podľa odseku 1, ktorý má trvalý pobyt v obci,
b) občan obce v náhlej núdzi podľa odseku 1, ktorý je poberateľom starobného, predčasného
starobného alebo invalidného dôchodku,
c) občan obce v náhlej núdzi podľa odseku 1, ktorý bol prepustený z výkonu väzby alebo z
výkonu trestu odňatia slobody,
d) rodina s nezaopatrenými deťmi posudzovaná ako rodina v náhlej núdzi podľa odseku 1
§8
(1) Obec môže oprávnenej osobe priznať finančný príspevok v čase náhlej núdze na základe
písomnej žiadosti, ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 1 nariadenia.
(2) Spolu so žiadosťou o priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze podľa odseku 1
je žiadateľ povinný priložiť k písomnej žiadosti všetky dokumenty preukazujúce oprávnenosť
a opodstatnenosť poskytnutia finančného príspevku v čase náhlej núdze, a to najmä:
a) potvrdenia a doklady uvedené vo vzore písomnej žiadosti podľa odseku 1,
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b) akékoľvek iné potvrdenia potrebné na preukázanie skutočností tvrdených v žiadosti, ktoré
žiadateľ môže predložiť, alebo ktoré môže obec prostredníctvom svojho povereného
zamestnanca dôvodne požadovať,
c) doklady o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúce tri
kalendárne mesiace.
(3) Ak žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze nie je úplná alebo ak k
žiadosti nie sú priložené potvrdenia a doklady podľa odseku 2, obecný úrad vyzve žiadateľa
na doplnenie žiadosti. Ak žiadateľ o finančný príspevok v čase náhlej núdze do 14 dní od
vyzvania nedoplní svoju žiadosť alebo nepredloží požadované doklady a potvrdenia, žiadosť
o tento príspevok bude zamietnutá, pričom žiadateľ nie je oprávnený opakovane žiadať v tom
istom kalendárnom roku o poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze.
(4) Na poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze nie je právny nárok.
§9
(1) Výška finančného príspevku poskytnutého v čase náhlej núdze je určená takto:
a) oprávnenej osobe uvedenej v § 7 ods. 2 písm. a) do výšky 100,-- €,
b) oprávnenej osobe uvedenej v § 7 ods. 2 písm. b) do výšky 100,-- €,
c) oprávnenej osobe uvedenej v § 7 ods. 2 písm. c) do výšky 100,-- €,
d) oprávnenej osobe uvedenej v § 7 ods. 2 písm. d) do výšky 170,-- €.
(2) Finančný príspevok v čase náhlej núdze je možné poskytnúť tomu istému žiadateľovi v
príslušnom v kalendárnom roku len raz.
(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže starosta obce rozhodnúť o poskytnutí
jednorazového finančného príspevku v čase náhlej núdze vo výške vyššej ako je uvedené v §
9 ods. 1 nariadenia, maximálne však do výšky 500,--€.
(4) V prípade súbehu jednorazovej dávky podľa Čl. II. nariadenia a finančného príspevku v
čase náhlej núdze podľa Čl. III. nariadenia je obec oprávnená poskytnúť iba jeden z
uvedených finančných príspevkov, a to v súlade s rozpočtom obce.
(5) Podmienkou na priznanie finančného príspevku v čase náhlej núdze je uplatnenie všetkých
zákonných nárokov zo strany oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne posudzovaných, ktoré
im garantuje štát, a ktoré ovplyvňujú výšku príjmu oprávnenej osoby a osôb s ňou spoločne
posudzovaných.
§ 10
Postup pri poskytovaní finančného príspevku v čase náhlej núdze
(1) Každú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze posúdi príslušný
referent, či žiadateľ spĺňa všetky podmienky stanovené v nariadení.
(2) Po splnení podmienok stanovených v nariadení príslušný referent pripraví rozhodnutie
o poskytnutí finančného príspevku v čase náhlej núdze a predloží ho na podpis starostovi
obce. Po vystavení rozhodnutia príslušný referent oznámi túto skutočnosť o poskytnutí
finančného príspevku v čase náhlej núdze komisii pre sociálne veci, zdravotníctvo
a opatrovateľskú službu.
(3) Schválený finančný príspevok v čase náhlej núdze sa vyplatí v hotovosti prostredníctvom
pokladnice obecného úradu.
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§ 11
(1) Na konanie o poskytnutí finančného príspevku v čase náhlej núdze sa primerane vzťahuje
zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Čl. III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne
záväzné nariadenie obce č. 2/2011 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi .
(2) Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej uznesením č.
2015/05-04 zo dňa 26.05.2015
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2015 .

Štefan Jurčík
starosta obce

Príloha VZN:
Žiadosť o jednorazovú dávku alebo finančných príspevkov v čase náhlej núdze
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