Všeobecne záväzné nariadenie č.2/ 2009 obce Or. Lesná o poskytnutí pomoci v hmotnej
núdzi
Podľa zákona č. 416/2001 Zb. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na
obce a vyššie územné celky a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších
predpisov obce pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti o poskytovaní peňažného príspevku a poskytnutí sociálnej pôžičky.

§l
Účelom tohto VZN je určiť druhy a formy sociálnej pomoci poskytnutej občanovi, ktorý je
v hmotnej alebo sociálnej núdzi na zmierenie alebo prekonanie náhlej núdze občana alebo
jeho rodiny, dôchodcom a určiť zásady, spôsob a podmienky za akých sa pomoc občanovi
poskytne.
§2
Základné pojmy
Pre účely tohto VZN sa rozumie:
Hmotná núdza: je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum ustanovené osobitným zákonom.
Hmotná núdza s objektívnych dôvodov: je stav, ak si občan nemôže sám vlastným pričinením
zabezpečiť alebo zvýšiť príjem najmä vzhľadom na svoj vek alebo nepriaznivý zdravotný
stav. Za vlastné pričinenie sa považuje najmä vlastná práca.
Sociálna núdza: je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, o
svoju domácnosť, ochranu a uplatnenie svojich práv a právom chránených záujmov, alebo
kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania, keď si občan s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky ťažkého zdravotného postihnutia alebo cih prekonať.
V sociálnej núdzi je aj kategória občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a invalidní občania uznaní ošetrujúcim lekárom alebo právoplatným rozhodnutím sociálnej poisťovne.
Náhla núdza: je stav, do ktorej sa občan dostal živelnou pohromou, haváriou, osobnou tragédiou, alebo inou mimoriadnou udalosťou.
§3
Druhy poskytovania sociálnej pomoci
Občanovi, ktorý je v hmotnej alebo sociálnej núdzi sa môže poskytnúť jedna z nasledovných
druhov sociálnej pomoci:
1. poradenstvo pri zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
2. sociálna pôžička
3. jednorazová dávka sociálnej pomoci
4. finančný dar
5. opatrovateľská služba.
§4

Sociálne poradenstvo
Je odborná činnosť zameraná na zistenie rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na zistenie
príčin vzniku, na poskytnutie informácií o možnostiach riešenia hmotnej núdze a na usmernenie občana pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci. Sociálne poradenstvo sa poskytuje najmä rodinám.
§5
Sociálna pôžička
Sociálna pôžička sa môže poskytnúť občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi.
Sociálnu pôžičku upravuje § 39 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon“/.
Sociálnu pôžičku možno poskytovať občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi
na úhradu výdavkov na kúpu základného vybavenia domácnosti:
-

oprava základného vybavenia domácnosti
opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a rozvodu plynu, ktoré
sú príslušenstvom rodinného domu, ktorý sa užíva na trvalé bývanie.

Základné vybavenie domácnosti je posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák,
chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu.
Sociálnu pôžičku nemožno poskytnúť na základné vybavenie domácnosti, ktoré je súčasťou
vybavenia bytového domu.
Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky.
Túto zmluvu uzatvára občan s obcou.
Sociálna pôžička je bezúročná a poskytuje sa v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom
z účtu na účet právnickej osoby alebo fyzickej osoby, od ktorej občan kupuje základné vybavenie domácnosti.
Zmluva musí obsahovať najmä:
a/ výšku pôžičky
b/ účel pôžičky
c/ lehotu splatnosti
d/ výšku splátok
e/ záväzok občana, že pôžičku:
1. začne splácať najneskôr do jedného roka od je poskytnutia a splatí do 5 rokov od jej
výplaty
2. vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý bola poskytnutá
3. sociálnu možno poskytnúť do výšky skutočne preukázaných nákladov, maximálne však
do výšky332€ 10 002,– Sk
4. ďalšiu sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi až po splatení predchádzajúcej
5. sociálna pôžička sa poskytuje na základe žiadosti občana, ktorý v žiadosti uvedie účel,
na ktorý chce pôžičku použiť a doloží k žiadosti doklady podľa zákona

6. žiadosť o poskytnutie soc. pôžičky sa prejednáva v sociálnej a finančnej komisií, ktorá
doporúči starostovi obce pôžičku poskytnúť alebo zamietnúť.
§6
Jednorazová dávka sociálnej pomoci
Čl. l
1. Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov možno poskytnúť aj jednorazovú dávku soc. pomoci na úhradu mimoriadnych výdavkov.
Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky soc. pomoci sa považu
jú výdavky spojené:
a/ so záujmovou činnosťou dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského tábora, do školy v
prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz alebo kúpeľnú liečbu
b/ s kúpou základného vybavenie domácnosti /stôl, stoličky, posteľ, chladnička, práčka/.
Čl. 2
Jednorazovú dávku možno poskytnúť vo výške skutočne preukázaných výdavkov, maximálne
do výšky 100 €3013,– Sk.
Jednorazovú dávku možno poskytnúť jednej rodine raz v jednom kalendárnom roku na základe žiadosti občana, doloženou dokladmi podľa zákona.
§7
Finančný dar
Čl. 1
1. Starobným dôchodcom starším ako 70 rokov vo forme fiančného daru v sume 17€ 512– Sk
jedenkrát ročne.
2. a/ Rodinám s maloletými deťmi, ktoré sa dostali do nepriaznivej situácie z dôvodu dlhodobej nemoci niektorého z rodičov, alebo dieťaťa /zvýšenie výdavkov v rodine/.
b/ Náhleho úmrtia niektorého z rodičov.
c/ Finančnej tiesne v rodine spôsobenej niekoľkomesačným omeškaním s vyplatením
mzdy zamestnávateľom živiteľovi rodiny.
d/ Živelnej pohromy.
e/ Iných udalostí, keď sa rodina ocitne v zložitej finančnej situácii alebo keď príjem do rodiny nestačí na pokrytie zvýšených výdavkov na domácnosť /nákup paliva, začiatok
školského roka a pod./.
3. Rodičom dieťaťa trpiaceho civilizačnými chorobami /psoriáza.../, ktoré sa má zúčastniť rehabilitačného alebo rekondičného pobytu v rámci organizovanej skupiny prostredníctvom
ČK, zväzu invalidov, humanitárnych organizácií a pod.
Čl. 2
1. Výška fin. daru poskytovaného do rodiny v takých prípadoch nepresiahne 34€,1024– Sk na
člena rodiny staršieho ako 12 rokov a na mladších členov rodiny výška daru nepresiahne
27€ 813,– Sk. Maximálna výška daru do rodiny je 117€ 3 525,– Sk.
2. Finančný dar sa môže poskytnúť na základe žiadosti občana doloženej dokladmi podľa

zákona. V prípade poskytnutia daru starobným dôchodcom sa žiadosť o jeho poskytnutie
nevyžaduje.
3. Vo výnimočných prípadoch sa môže poskytnúť fin. dar aj do rodiny, ktorá nie je trvalo
v hmotnej alebo fin. núdzi.
4. Finančný dar poskytovaný na rehabilitáciu alebo rekondičný pobyt dieťaťa podľa bodu 3.
čl. 1 sa poskytuje do výšky ceny pobytu, maximálne do 117€,3 525,– Sk.
5. Vo výnimočných individuálnych prípadoch môže OZ soc. výpomoc schváliť vo vyššej sume.
§8
Záverečné ustanovenia
1. Všetky druhy sociálnej pomoci poskytované podľa tohto VZN nie sú právne nárokovateľné.
2. Žiadosti o poskytnutie pôžičky, finančných darov, jednorazových sociálnych výpomoci sú
prerokované v sociálnej komisii, ktorá doporučí starostovi obce ich prijatie alebo zamietnutie.
3. Celkový objem fin. prostriedkov na sociálnu výpomoc je schválený v rozpočte obce na
príslušný kalendárny rok.
4. Toto VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom v Oravskej Lesnej 12. 12. 2008.
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