Návrh VZN č. 5/2020 vyvesený na úradnej tabuli v obci Kurima dňa: 19.8.2020
VZN č. 5/2020 schválené dňa: 04.09.2020
VZN č. 5/2020 vyhlásené dňa: 07.09.2020
VZN č. 5/2020 nadobúda účinnosť dňa: 23.09.2020

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE KURIMA

č. 5/2020
o postupe a podmienkach poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce
Kurima v čase náhlej núdze formou jednorazovej sociálnej dávky
Obecné zastupiteľstvo v Kurime na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §3 ods.2 písm. g a ods.4; §6, §13, ods.1, písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Čl. 1
Predmet úpravy
Účelom tohto VZN je upraviť postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami v sociálnej
oblasti a tiež podmienky, za ktorých sa budú finančné prostriedky poskytovať. V rámci sociálnej
starostlivosti o občanov s trvalým pobytom v obci Kurima, ktorí sa ocitli v mimoriadnej ťažkej
životnej situácií a potrebujú pomoc z dôvodu:
a/ hmotnej núdze v zmysle zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov – jednorazová dávka v hmotnej núdzi
b/ sociálnej núdze – jednorazová sociálna dávka (mimoriadny finančný príspevok rodinám
s nezaopatrenými deťmi, ŤZP, starým občanom, v prípade živelnej pohromy, havárie alebo inou
podobnou udalosťou).
Toto VZN o poskytovaní sociálnej pomoci obyvateľom obce Kurima upravuje poskytovanie
sociálnej pomoci formou jednorazovej sociálnej dávky v čase náhlej núdze z rozpočtu obce
Kurima na sociálne účely z finančných prostriedkov vyčlenených v príslušnom kalendárnom
roku na tento účel.
Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom s trvalým pobytom v obci Kurima, ktorí
písomne požiadali obec o pomoc v čase náhlej núdze.
2. Jednorazovú sociálnu dávku je možné poskytnúť podľa týchto zásad, ak hmotná a sociálna
núdza je spôsobená:
a) ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s
ním spoločne posudzovaných osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu,
b) nečakanou vážnou životnou udalosťou,
c) náhlym, obyvateľom nezavineným, nadmerným finančným zaťažením
d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním spoločne
posudzované osoby ocitli v núdzi.
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3. Jednorazovú dávku je možné poskytnúť, ak nemá voči obci žiadne finančné záväzky (nemá
dlh na daniach z nehnuteľnosti, na miestnom poplatku za vývoz komunálneho odpadu, za nájom
a pod.) resp. má spracovaný splátkový kalendár na splatenie záväzkov a tento dodržiava
pravidelnými splátkami.
4. Na poskytnutie dávky nie je právny nárok. Jednorazová dávka sa poskytuje na základe
individuálneho posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb a obec ju
poskytuje iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
5. Podmienkou na priznanie jednorazovej dávky je uplatnenie sa všetkých zákonných nárokov zo
strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne
posudzovaných osôb.
6. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa spolu s občanom
posudzujú, nedosahujú životné minimum podľa zákona 601/2003 z.z. o životnom minime
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
7. Sociálna núdza je stav, keď sa občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu,
starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených
záujmov alebo kontakt sa spoločenským prostredím najmä vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý
zdravotný stav, sociálnu neprispôsobilosť alebo stratu zamestnania. Tiež je to stav, keď občan
s ťažkým zdravotným postihnutím potrebuje zmierniť sociálne dôsledky svojho postihnutia.
Čl. 3
Podmienky poskytovania jednorazovej sociálnej dávky
1. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky sa považuje:
a/ občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ktorým sa
vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (417/2013 Z. z.) na úhradu
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie
školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
b/
osamelý
obyvateľ,
ktorý
poberá
niektorú
z
dávok
dôchodkového
zabezpečenia, splnil niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2 ods. 2 a jeho príjem nepresahuje
1,3 násobok sumy životného minima podľa osobitného predpisu,
c/ rodina s nezaopatrenými deťmi, ktorá splnila niektorú z podmienok uvedených v Čl. 2
ods. 2 a ich príjem nepresahuje 1,8 násobok životného minima podľa osobitného predpisu,
2. Za príjem na účel poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky podľa tohto VZN sa považuje
príjem, podľa § 4 zákona 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Za príjem na účel poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky sa nepovažujú:
a) peňažné príspevky na kompenzácie poskytované ťažko zdravotne postihnutému
obyvateľovi podľa osobitného predpisu,
b) štipendiá
c) dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa
v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,
d) príspevok za bezvládnosť
e) jednorazové štátne dávky poskytované podľa osobitných predpisov
4. Poskytovanie jednorazovej sociálnej dávky, poskytovanie dávky a príspevkov v hmotnej
núdzi podľa osobitného predpisu, sa navzájom nevylučuje.
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5. Žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči obci Kurima
6. Žiadateľ musí zabezpečovať sústavnú a dôslednú starostlivosť o zdravie, výživu a všestranný
vývoj svojim maloletým deťom. /Táto podmienka sa vzťahuje k žiadateľovi, ktorý má
v starostlivosti maloleté deti./
Čl. 4
Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto
VZN, na základe ich písomnej žiadosti.
Obyvateľ žiada o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky písomne a k žiadosti
predkladá tieto doklady:
a) o výške príjmu obyvateľa alebo výške príjmov osôb, ktoré sa v zmysle tohto VZN,
posudzujú spoločne a to za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
b) v prípade nezamestnanosti obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb,
i potvrdenie úradu práce o zaradení do evidencie a o dobe evidencie,
c) u zdravotne ťažko postihnutých fotokópia preukazu ZŤP,
2. Výška jednorazovej sociálnej dávky za kalendárny rok na jednu osobu je:
a) do 100 € pre osamelého obyvateľa
b) do 200 € pre rodinu
3. Jednorazová sociálna dávka sa vypláca v hotovosti cez pokladňu obecného úradu alebo
bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo bankového účtu. V prípade potreby je
možné dávku poskytnúť aj vecnou formou, napr. formou nákupu potravín, ošatenia, obuvi a
podobne.
4. V odôvodnených prípadoch môže byť jednorazová sociálna dávka formou finančnej pomoci
poskytnutá v dvoch splátkach.
5. Na základe reálneho vývoja finančnej situácie a stave financií v obecnom rozpočte, po
odôvodnení starostom obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť výšku (určená v čl. 4 ods. 2.)
a podmienky vyplácania jednorazovej dávky za kalendárny rok.
Čl. 5
Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci .
1. Finančná pomoc poskytovaná obcou Kurima vo forme jednorazovej sociálnej dávky
má charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá obyvateľ právny nárok.
2. O poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na základe
písomnej žiadosti obyvateľa obce, vždy však podľa individuálneho posúdenia aktuálnej miery
sociálnej situácie obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných fyzických osôb. Rozhodnutie sa
žiadateľovi oznámi písomne.
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3. V prípade ohrozenia základných životných potrieb a zdravia obyvateľa, alebo z iného
mimoriadne závažného dôvodu môže o poskytnutí jednorazovej sociálnej dávky v súlade s čl. 3
rozhodnúť starosta obce, s následným informovaním poslancov na najbližšom zasadnutí
obecného zastupiteľstva.

Čl. 6
Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti
Obyvateľ, ktorý žiada o jednorazovú sociálnu dávku je povinný na výzvu preukázať v
stanovenej lehote skutočnosti, rozhodujúce pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.
V prípade, že mu bola jednorazová sociálna dávka vyplatená neprávom z dôvodu, že obyvateľ
neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky, rozhodne starosta obce
bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej časť.
Ustanovenia o právnej zodpovednosti obyvateľa podľa osobitných predpisov tým nie sú
dotknuté.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 19.08.2020.
2. Toto VZN bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Kurime číslo 12/3.
Dňa 04.09.2020.
3. VZN bolo vyhlásené jeho vyvesením na úradnej tabuli obce dňa 07.09.2020.
4. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011 zo dňa
1.7.2011.
4. Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia zverejnením na úradnej
tabuli Obce Kurima.

Ján Bartoš
Starosta obce

