VZN č. 127/2018
O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom s trvalým
pobytom v Meste Leopoldove
Mestské zastupiteľstvo v Leopoldove v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
riadení v znení neskorších predpisov, § 17, § 18 ods. 4 a § 27 písm. a) zákona č. 417/2013 Z.
z. o hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení
§1
Účel nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) je upraviť podmienky
a stanoviť pravidlá pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (ďalej len dávka)
Mestom Leopoldov, pre občanov s trvalým pobytom v meste Leopoldov.
§2
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1.

2.

3.

4.
5.

1
2

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť:
a) fyzickej osobe v hmotnej núdzi alebo fyzickým osobám, ktoré sa s fyzickou osobou
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú podľa osobitného predpisu 1 a ktoré
nepresahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom
b) fyzickej osobe alebo fyzickým osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii
a ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanovenú zákonom, ale ocitli
sa v situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov pokryť náklady na základné
životné potreby
Mesto poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi na základe:
a) odporúčania komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky maximálne do výšky 3 –
násobku životného minima
b) vlastného uváženia primátora mesta v súčinnosti s návrhom referátu správnych
a sociálnych vecí MsÚ max. do výšky 100 EUR
Dávku možno poskytnúť najmä na zabezpečenie2:
a) nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi,
b) nevyhnutného vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie
teleso, palivo, varič, sporák, chladnička, práčka, periny, posteľná bielizeň, bežný
kuchynský riad),
c) školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadnych liečebných nákladov.
Dávku možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý nemá voči mestu žiadne finančné záväzky
(dlhy v miestnych daniach, poplatkoch za komunálny odpad a pod.).
Na poskytnutie jednorazovej dávka v hmotnej núdzi nie je právny nárok.

zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 17 ods. 1 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§3
Postup pri schvaľovaní a poskytovaní dávky
1.

2.

3.

4.

Žiadosť (uvedenú v prílohe tohto VZN) o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
predkladá žiadateľ spĺňajúci podmienky tohto nariadenia na Mestský úrad v Leopoldove
spolu s potrebnými prílohami, ktorými sú:
a) Výška príjmu žiadateľa, alebo výška príjmu osôb, ktorých výška príjmov sa posudzuje
spoločne za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti;
b) v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované
nezamestnaní, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie;
c) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke
do školy;
d) ak má žiadateľ predpísanú diétu, ktorá je súčasťou liečenia, doklad od ošetrujúceho
lekára nie starší ako 6 mesiacov, u diabetikov, ktorí sú v ambulantnej liečbe
a ambulanciu pravidelne navštevujú, stačí predložiť preukaz diabetika, overenie
ktorého vyznačí zamestnanec MsÚ v žiadosti predmetného žiadateľa;
e) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz, ktorý to potvrdzuje.
Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi príslušný referát správnych
a sociálnych vecí MsÚ a ak je v súlade s týmto VZN:
a) pripraví primátorovi mesta návrh na poskytnutie dávky alebo
b) postúpi komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej politiky žiadosť na prerokovanie.
Ak žiadosť nespĺňa podmienky tohto VZN, ale po individuálnom posúdení referát
správnych a sociálnych vecí MsÚ usúdi, že žiadateľ je v sociálnej núdzi, je sociálne
odkázaný, resp. je v nepriaznivej sociálnej situácii, pripraví primátorovi mesta návrh na
poskytnutie dávky a doloží ho písomným odôvodnením.
Schválené dávky sa vyplácajú v peňažnej forme výlučne cez pokladňu MsÚ, prípadne
poštovou poukážkou po predložení pokladničných blokov, resp. faktúr formou refundácie
alebo v nepeňažnej forme.
§4
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.

Dňom účinnosti tohto VZN sa zrušujú VZN 76/2010 o poskytovaní jednorazových
sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste Leopoldov, VZN 104/2015, ktorým
sa dopĺňa VZN č. 76/2010 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom
s trvalým pobytom v Meste Leopoldov a VZN 87/2012, ktorým sa mení VZN č. 76/2010
o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok občanom s trvalým pobytom v Meste
Leopoldov.
Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MZ v Leopoldove, dňa 28.5.2018 nariadením č.
N/39/2018/3
VZN č. 127/2018 nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabuli
mesta Leopoldov.

Vyvesené:
Zvesené:

Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta

Žiadateľ:

Meno a priezvisko, ulica, číslo domu

Leopoldov, ..........................................
dátum

Mesto Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov

VEC: Žiadosť

o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi

1. Žiadateľ:
........................................................................................................................
žiadam o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi

2. Spoločne posudzované osoby (spolu so mnou žijú v domácnosti):
............................................................................................................................................
Meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k žiadateľovi

............................................................................................................................................
Meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k žiadateľovi

............................................................................................................................................
Meno, priezvisko, dátum narodenia, vzťah k žiadateľovi

3. Stručný popis ekonomickej situácie:

............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
4. Odôvodnenie žiadosti:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Prílohy:
a) potvrdenie o príjme žiadateľa a osôb spoločne s ním posudzovaných za obdobie
posledných 6 mesiacov;
b) v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované
nezamestnaný, potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie;
c) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej
dochádzke do školy;
d) ak má žiadateľ, alebo osoby s ním spoločne posudzované predpísanú diétu,
ktorá je súčasťou liečenia, predloží doklad od ošetrujúceho lekára nie starší ako
6 mesiacov;
e) u diabetikov, ktorí sú v ambulantnej liečbe a pravidelne navštevujú ambulanciu
stačí predložiť preukaz diabetika;
f) občan, ktorý je zdravotne ťažko postihnutý, predloží preukaz.

Za spoločne posudzované osoby podľa zákona sa považujú: manžel, manželka,
nezaopatrené neplnoleté dieťa, zaopatrené neplnoleté dieťa, iná plnoletá fyzická osoba
žijúca v domácnosti, osoba zbavené svojprávnosti plnoletá, alebo maloletá.

Podpis žiadateľa

