č. 2/2015
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
sociálnej pomoci
Mestské zastupiteľstvo v Novákoch podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 27 Zákona č. 417/2013 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto Všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým sa určuje postup a podmienky pri poskytovaní jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky sociálnej pomoci občanom Mesta Nováky.
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Čl. I.
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje pôsobnosť Mesta Nováky,
ktoré rozhoduje o:
a) podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len
jednorazová dávka),
b) určení formy poskytnutia jednorazovej dávky,
c) účele na poskytnutie jednorazovej dávky,
d) postupe pri poskytovaní jednorazovej dávky,

e) výške jednorazovej dávky,
f) poskytovaní mimoriadnej dávky sociálnej pomoci (ďalej len mimoriadna dávka).
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§2
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi, ktorý je odkázaný na
poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke a fyzickým osobám, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú. Jednorazová dávka sa poskytuje na čiastočnú úhradu
mimoriadnych výdavkov.
Za mimoriadne výdavky sa považujú výdavky na zabezpečenie najmä:
a) úhrad školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nezabezpečujú školy v rámci
dotácie na školské potreby,
b) úhrad výdavkov spojených so školskou, mimoškolskou a záujmovou činnosťou
dieťaťa,
c) úhrad časti poplatkov na kúpeľnú liečbu, okrem cestovných výdavkov a na dioptrické
okuliare na základe lekárskeho predpisu,
d) kúpy obuvi a ošatenia,
e) kúpy základného vybavenia domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, chladnička,
sporák, varič, vykurovacie teleso, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský
riad a vysávač),
f) kúpy pevného paliva na vykurovanie domácnosti,
g) opravy základného vybavenia domácnosti (chladničky, sporáka, variča, vykurovacieho
telesa, práčky a vysávača),
§3
Mimoriadna dávka sociálnej pomoci
Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci občanovi môže Mesto Nováky priznať na úhradu
mimoriadnych udalostí súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou.
Za mimoriadne udalosti sa považujú výdavky na zabezpečenie najmä:
a) odstraňovania následkov živelnej pohromy ( záplavy, víchrice, požiar,...),
b) pri úmrtí člena rodiny, najmä keď ide o živiteľa rodiny či osamelého občana, kde sa
nedajú uplatniť povinnosti príbuzných v zmysle zákona o rodine,
c) pri náhlej chorobe, úraze, dlhodobej práceneschopnosti,
d) pri návrate z výkonu trestu,
e) vybavenia osobných dokladov do výšky správneho poplatku.
§4
Podmienky pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej
dávky sociálnej pomoci
Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky, ktorý spĺňa podmienky
tohto VZN, podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad Nováky, oddelenie vnútornej
správy, školstva a sociálnych vecí s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) aktuálne potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a príjmov fyzických osôb, ktoré sú so
žiadateľom spoločne posudzované, vrátane prídavku na dieťa a súdom určeného
výživného,
b) potvrdenie žiadateľa aj fyzických osôb, ktoré sú s ním spoločne posudzované
o evidencii uchádzača o zamestnanie a poberaní podpory v nezamestnanosti,
c) u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy,

d) potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči mestu žiadne dlžoby na daniach, poplatkoch
za komunálne odpady, nájomnom a pod.,
e) vyjadrenie od lekára, ak je to potrebné k preskúmaniu na pridelenie mimoriadnej
dávky sociálnej pomoci.
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Čl. II
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§5
Spoločné ustanovenia
Jednorazová dávka a mimoriadna dávka je financovaná z rozpočtu mesta a poskytuje sa
len občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území mesta Nováky a to buď v peňažnej forme
z pokladne MsÚ, alebo vo vecnej forme.
Jednorazová dávka a mimoriadna dávka, ak je poskytnutá vo vecnej forme, výdavky
musia byť vydokladované predložením pokladničného bloku, alebo faktúry.
Jednorazovú dávku a mimoriadnu dávku je možné poskytnúť v rámci kalendárneho roka
len raz, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima.
Jednorazová dávka a mimoriadna dávka je dobrovoľná forma sociálnej pomoci a na jej
poskytnutie nie je právny nárok.
Na základe posúdenia žiadosti Komisiou sociálnou a zdravotnou, oddelenie vnútornej
správy, školstva a sociálnych vecí MsÚ vyhotoví návrh oznámenia o poskytnutí, alebo
neposkytnutí jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky a odstúpi ho na schválenie
primátorovi mesta.
V mimoriadnej situácii, ktorá si vyžaduje bezodkladné riešenie, môže primátor mesta
rozhodnúť o poskytnutí jednorazovej dávky, alebo mimoriadnej dávky občanovi do
výšky 30,00 €.
Čl. III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
Toto VZN bolo schválené MsZ v Novákoch dňa 23. 02. 2015 uznesením č. 58/2015
VZN nadobudne účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.
Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2010 zo dňa 23. 02. 2010 a
VZN č. 1/2013 zo dňa 15. 03. 2013
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