č. 2/2010
o sociálnej pomoci
Mesto Nováky v zmysle § 6 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení
neskorších zmien a doplnkov a s použitím zákona č.599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi
v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov
vydáva
toto všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o sociálnej pomoci, ktorým sa upravujú podmienky
poskytovania sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou
občana jeho sociálnu núdzu.

§1
SOCIÁLNA NÚDZA
Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju
osobu vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu
zamestnania.
§2
FORMY RIEŠENIA SOCIÁLNEJ NÚDZE
Sociálna núdza občanov sa v meste Nováky rieši formou:
1. organizovania spoločného stravovania
2. poskytovaním jednorazovej finančnej pomoci

§3
ORGANIZOVANIE SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA
Spoločné stravovanie v rozsahu jedného teplého jedla denne sa poskytuje občanom, ktorí
sú poberatelia starobného a invalidného dôchodku.
§4
SOCIÁLNA POMOC
Jednorazová finančná pomoc sa poskytuje občanovi mesta, ktorý sa ocitol v stave náhlej
núdze, nemá voči mestu záväzky (napr. nezaplatené nájomné, dane a pod.) a to najmä:
1. pri živelných pohromách (záplavy, požiar, víchrica)
2. pri úmrtí člena rodiny, najmä keď ide o živiteľa rodiny či osamelého občana, kde sa
nedajú uplatniť povinnosti príbuzných v zmysle zákona o rodine
3. pri dlhodobej práceneschopnosti
4. pri náhlej chorobe alebo úraze
5. pri okradnutí
6. pri návrate z výkonu trestu

§5
ŽIADOSŤ O JEDNORÁZOVÚ FINANČNÚ POMOC
1. Formulár žiadosti o jednorazovú finančnú pomoc vydáva oddelenie sociálnych vecí
MsÚ v Novákoch
2. Žiadosť obsahuje:
3. a) osobné údaje žiadateľa, resp. zákonného zástupcu
b) odôvodnenie žiadosti

c) potvrdenie príjmov (zo závislej činnosti, soc. dávky, výživné)
d) potvrdenia výdajov (na byt, lieky, náhle výdaje)
e) ostatné (potvrdenie o mimoriadnej udalosti)
§6
POSTUP PRI PREROKOVANÍ ŽIADOSTI
1. Žiadosť, podanú na podateľni MsÚ Nováky preskúma oddelenie pre sociálne veci tak,
že preverí situáciu rodiny žiadateľa, o čom vyhotoví písomný záznam
2. Žiadosť posúdi sociálna komisia, ktorá doporučí priznanie alebo zamietnutie finančnej
pomoci a jej výšku
3. Vo výnimočných a naliehavých prípadoch, kedy treba rozhodnúť neodkladne,
rozhodne o výške pomoci primátor mesta
4. O priznaní resp. zamietnutí pomoci vyhotoví sociálne oddelenie oznámenie
§7
FORMY POSKYTOVANIA
Jednorazovú finančnú pomoc možno poskytnúť v hotovosti z pokladne MsÚ
§8
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Príspevok na spoločné stravovanie z rozpočtu mesta je 0,39 € na jeden obed/deň pre
poberateľa starobného a invalidného dôchodku, ktorý má trvalý pobyt v meste Nováky
2. Jednorazovú finančnú pomoc možno poskytnúť vo výške skutočne preukázaných
nákladov, najviac však vo výške 3-násobku životného minima
3. Občan je povinný platiť úhradu za dovoz obeda vo výške 0,33 € / 1 obed, nakoľko sa
samotný dovoz obeda nepovažuje za opatrovateľskú službu
§9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 23. 2. 2010 uznesením č. 34 bod B/2.
2. VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta
3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 1/2005 zo dňa 8. 3. 2005, VZN č.
2/2006 zo dňa 7.2.2006, VZN č. 6/2007 zo dňa 20.12.2007 a VZN č.4/2009 zo dňa
18.3.2009
Deň zverejnenia: 24. 2. 2010
Ing. Dušan ŠIMKA
primátor mesta

