Obec Kolačno

Všeobecné záväzné nariadenie obce
Kolačno

č. 3/2010
o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci obcou Kolačno

Schválené OZ obce Kolačno dňa 29. októbra 2010, uznesením č. 11/2010
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010
o poskytovaní jednorazových dávok sociálnej pomoci
obcou Kolačno
Obecné zastupiteľstvo obce Kolačno na základe § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 7 ods. 1 podľa zákona 583/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v
súčinnosti s § 71 ods. 2 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov, vydáva toto Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2010 o poskytovaní jednorazových
dávok sociálnej pomoci obcou Kolačno.
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Vymedzenie niektorých pojmov
Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je vymedzenie okruhu
oprávnených žiadateľov, stanovenie postupu a základných kritérií pri poskytovaní jednorazovej
finančnej pomoci, postup orgánov obce pri schvaľovaní a vyplácaní jednorazovej finančnej
pomoci z rozpočtu obce Kolačno.
1. Sociálna pomoc je riešenie hmotnej alebo sociálnej núdze, v ktorej dôsledku si občan nemôže
sám ani s pomocou rodiny zabezpečiť základné životné podmienky a sociálna prevencia.
2. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby , ktoré sa občanom spoločne
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
3. Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených
záujmov alebo kontakt najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu
neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.
4. Jednorazová finančná pomoc je forma peňažnej pomoci sociálne odkázaným občanom obce
Kolačno alebo občanom v sociálnej núdzi, v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.
5. Sociálne odkázaný občan pre účely tohto VZN je občan alebo občania, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa § 3 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a nepresiahnu
hranicu životného minima stanovenú zákonom.
Za občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi pre účely toho VZN sú považovaní aj občania,
ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima a ocitli sa v situácii, keď nie sú schopní z
vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné potreby.
6. Za sociálnu núdzu pre účely poskytovania jednorazovej finančnej pomoci sa považuje sociálna
núdza spôsobená :
0
nepriaznivým zdravotným stavom občana a s ním posudzovaných osôb
1
nečakanou životnou udalosťou v rodine,
2
živelnou pohromou,
3
stratou zamestnania,
2

4
inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa občan v sociálnej núdzi ocitol.
7. Toto VZN sa vzťahuje na občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce Kolačno.
Čl. 2
Výška poskytovanej dávky
1. Sociálne odkázaným občanom, občanom v hmotnej núdzi a občanom v sociálnej núdzi
možno priznať jednorazovú finančnú pomoc vo výške najviac 100 eur / 3.000,-Sk/
2. Jednorazová finančná pomoc sa môže poskytnúť aj :
• rodinám s nezaopatrenými deťmi vo výške najviac 166 eur / 5.000,- Sk/
• občanom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť napr. občanom spoločensky
neprispôsobivým, ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie osobných dokladov alebo
prostriedky na prežitie, občanom so zdravotnými problémami, ktoré im sťažujú možnosť
zamestnať sa a sú odkázaní na dávky sociálnej pomoci a občanom sociálne
neprispôsobivým 33 eur /1.000,- Sk/
• na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre
nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady. 100 eur /3.000,- Sk/
• pri živelnej pohrome najviac 166 eur /5.000,-Sk/
3. Jednorazová pomoc môže byť poskytnutá po zvážení a schválení poslancami obecného
zastupiteľstva aj materiálnymi prostriedkami.

DRUHÁ ČASŤ
POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ ,SCHVAĽOVANÍ A POSKYTOVANÍ DÁVOK
Čl. 3
Náležitosti žiadosti
1. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci musí spĺňať náležitosti podľa § 19
zákona o správnom konaní. Obsahuje základné osobné údaje žiadateľa, jeho
ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti. Žiadateľ predkladá žiadosť na Obecnom úrade
v Kolačne ( ďalej len OcÚ) .
2. Žiadateľ si dá potvrdiť na žiadosti príslušnými orgánmi, resp. dokladovanú osobitnými
dokladmi:
a) výšku príjmu žiadateľa alebo výšku príjmov osôb, ktorých výška príjmov sa v zmysle čl. 1
ods..2 tohto VZN posudzujú spoločne za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti
b) v prípade, že je žiadateľ alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované
nezamestnané, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie uchádzačov
o zamestnanie
c) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa a navštevujú školu, doklad o riadnom plnení povinnej
školskej dochádzky dieťaťa
d) doklady potvrdzujúce nepriaznivý zdravotný stav žiadateľa – ak je dôvodom žiadosti dlhodobý
alebo trvalý pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť
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e) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz, ktorého fotokópiu overí pracovník
OcÚ

Čl. 4
Posúdenie a príprava návrhu
1. Pôsobnosť vo veciach poskytovania jednorazových sociálnych dávok vykonáva ako príslušný
orgán obec Kolačno zastúpená starostom obce.
2. O poskytovaní a výške dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
3. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi komisia pre sociálne záležitosti pri OZ
a ak je v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN, pripraví pre OZ návrh na poskytnutie
dávky.
4. OZ môže rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci nad rámec tohto VZN, iba trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov
6. Poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci podľa tohto VZN tej istej fyzickej osobe v jednom
kalendárnom roku je možné iba raz.
7. Výnimku z ustanovenia čl. 4 ods. 6 je možné len v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
Čl. 5
Vyplácanie jednorazovej finančnej pomoci
1. Po schválení jednorazovej finančnej pomoci OZ, zašle OcÚ žiadateľovi výpis
z právoplatného uznesenia a súčasne žiadateľa oboznámi s výškou schválenej dávky.
2. Žiadateľovi sa jednorazová finančná pomoc vypláca v hotovosti v pokladni OcÚ.

TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. 6
Spoločné ustanovenia
1. Jednorazová finančná pomoc má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú občan nemá
právny nárok.
Čl. 7
Povinnosti a zodpovednosť občana pri podaní žiadosti
1. V prípade, že bola jednorazová finančná pomoc vyplatená neprávom alebo v nesprávnej výške
z dôvodu, že občan si nesplnil svoje povinnosti ustanovené týmto VZN alebo ju vylákal
podvodom, obec Kolačno vydá rozhodnutie o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú
jednorazovú finančnú pomoc.
2. Nárok na vrátenie neprávom vyplatenej dávky zaniká uplynutím troch rokov odo dňa, keď
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príslušný orgán túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa vyplatenia
dávky.
3. Rozhodnutia vydané podľa ods. 1 je možné vykonať najneskôr do desiatich rokov od uplynutia
lehoty určenej na splnenie uloženej povinnosti.
4. Neprávom vyplatenú jednorazovú finančnú pomoc bude obec Kolačno vymáhať v exekučnom
konaní.
Čl. 8
Platnosť a účinnosť
1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolačno č. 3/2010 o poskytovaní jednorazových
dávok sociálnej pomoci obcou Kolačno schválilo Obecné zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí dňa 29.10.2010 uznesením č. 11/2010.
2. VZN č. 3/2010 nadobúda platnosť dňom schválenia Obecným zastupiteľstvom v Kolačne.
Účinnosť nadobúda 15 dňom po jeho vyvesení na úradnej tabuli obce Kolačno.

Ing. Lýdia Petríková
starostka obce

Vyvesené pred schválením dňa : 06.10.2010
Schválené OZ dňa : 29. októbra 2010
Vyvesené po schválení v OZ dňa : 02.novembra 2010
Účinnosť nadobúda dňa: 18. novembra 2010
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