Obecné zastupiteľstvo v Novoti na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov a § 39 a § 71 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej
pomoci v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto

Všeobecne záväzne nariadenie
Obce Novoť č. 3/2008
o jednorázovej dávke, podmienkach
a postupe pri poskytovaní jednorázovej dávky,
spôsobe a výške pomoci
podľa § 71 zákona č. 195/1998 Z. z. A § 24 zákona 599/2003 Z. z.
§1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzne nariadenie (ďalej VZN) sa vzťahuje na poskytovanie jednorázovej dávky
občanom v hmotnej núdzi alebo vo zvlášť ťažkej situácií. Pri rozhodovaní o poskytnutí
jednorázovej dávky sa vychádza zo zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení
neskorších predpisov, zákona 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov.
2. Toto všeobecne záväzne nariadenie upravuje:
a) podmienky pri poskytovaní jednorázovej dávky
b) spôsob a výšku poskytovania jednorázovej dávky
§2
Jednorázová dávka sociálnej pomoci
1. Jednorázová dávka sociálnej pomoci je jednou z foriem sociálnej pomoci na riešenie hmotnej
núdze a zvlášť ťažkých nepredvídaných životných situácií.
2. Jednorázovú pomoc možno poskytnúť občanovi, ktorý má trvalý pobyt v obci Novoť na úhradu
mimoriadnych výdavkov:
a) na nevyhnutné ošatenie
b) na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa
c) na kúpu základného vybavenia domácnosti (nevyhnutný nábytok a spotrebiče)
d) na nákup základných potravín a hygienických potrieb
e) na mimoriadne liečebné náklady
f) na zakúpenie pomôcky nevyhnutnej pre skvalitnenie života žiadateľa – držiteľa preukazu
ŤZP
g) na zmiernenie následkov v prípade živelnej pohromy
h) na preklenutie finančnej tiesne rodín s deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej sociálnej
a finančnej situácie pre dlhodobú práceneschopnosť rodiča
i) na zaplatenie výdavkov usporiadateľovi pohrebu zomrelého občana obce Novoť, ktorý
nemal žiadne finančné prostriedky
§3
Podmienky a postup pri poskytovaní jednorázovej dávky sociálnej pomoci

1. Jednorázová pomoc sa môže poskytnúť občanovi na základe písomnej žiadosti doručenej Obci
Novoť. Občan musí mať vyrovnané všetky poplatky voči obci a pri posudzovaní žiadosti sa
prihliada na celkovú situáciu žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať tieto prílohy:
a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osobách (manžel, manželka)
b) doklady o vynaložených finančných prostriedkoch
c) prípadne doklady, ktorými možno preukázať oprávnenosť žiadosti
2. Jednorázovú pomoc možno poskytnúť jednej rodine 1-krát v jednom kalendárnom roku
3. Podmienky priznania jednorázovej pomoci sú stanovené v zákone č. 599/2003 Z. z.
v hmotnej núdzi

o pomoci

4. Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky prešetrí zodpovedný zamestnanec obce, návrh predloží
sociálnej komisií OZ obce Novoť, ktorá vysloví svoje stanovisko a predloží ho na schválenie
starostovi.
5. Obecné zastupiteľstvo môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku rodine alebo osobe, ktorá nie je
trvalo v hmotnej alebo sociálnej núdzi, ale ocitla sa v mimoriadnej situácií a spĺňa podmienky
priznania jednorázovej dávky alebo príspevku podľa § 2 tohto VZN.
§4
Výška a spôsob poskytnutia jednorázovej dávky
1. Výška jednorázovej pomoci:
a) podľa § 2 tohto VZN: v bodoch a), b) výška jednorázového príspevku nesmie presiahnuť
sumu 30 € na člena rodiny staršieho 12 rokov a na mladších členov nepresiahne 15 €.
Maximálna výška jednorázovej dávky do rodiny je 140 €
b) podľa § 2: bod d) maximálne 40 €
c) podľa § 2: v bodoch c), e) maximálne do výšky 200 €
d) podľa § 2: v bodoch f, g sa výška stanovuje individuálne
e) podľa § 2: v bode i) maximálne do výšky 350 €

2. Spôsob poskytnutia jednorázovej dávky:
a) jednorázová dávka sa poskytne podľa § 2: v bodoch a), b), c), e) vo forme nákupu alebo
preplatením dokladov o uskutočnenom nákupe
b) jednorázová dávka sa poskytne podľa § 2: v bodoch e), f), g), h) v hotovosti po predložení
dokladov o uskutočnených výdavkoch.
§5
Záverečné ustanovenia
1. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 195/1998 Z. z.

o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a zákon č. 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva obce Novoť na svojom rokovaní
dňa 29. februára 2008, uznesením číslo 8/2008.
VZN nadobúda účinnosť dňom 29. februára 2008.
V Novoti dňa 29. februára 2008

Úprava VZN č. 3/2008 – uznesením OZ č. 7/2012, zo dňa 22. 6. 2012.

Bc. František Poleta v. r.
starosta

