Mesto Vrbové
Mestský úrad, Ul. gen. M. R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové

VZN vyvesené na úradnej tabuli v meste Vrbové, dňa: 09.02.2015
VZN bolo prerokované a schválené v MsZ dňa: 26.02.2015 uzn. 32/II/2015
VZN schválené bolo zverejnené na úradnej tabuli v meste dňa: 27.02.2015
Mesto Vrbové, na základe § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zák. č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v y d á v a

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2015
o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, jednorazovej
sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové

Mestské zastupiteľstvo vo Vrbovom v zmysle § 6 a § 11 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom
nariadení o poskytovaní jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, jednorazovej sociálnej dávky
a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové.
I. časť
Úvodné ustanovenie
Článok 1
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje podmienky, vymedzenie okruhu
oprávnených žiadateľov, stanovenie postupu a základných kritérií, na základe ktorých Mesto
Vrbové (ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje z rozpočtu
mesta schváleného mestským zastupiteľstvom:
- jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi
- jednorazovú sociálnu dávku
- sociálnu pôžičku
- úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana.
II. časť
Vymedzujúce ustanovenia
Článok 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý ma trvalý
pobyt na území mesta Vrbové.
2. Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby,
pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. (1)
3. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom
spoločnej posudzujú nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa
s občanom spoločne posudzujú si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť prácou,
výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov. (2)
III. časť
Článok 3
Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi
1. Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi je pomoc, ktorú môže mesto poskytnúť občanovi
v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi
vypláca pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej
núdzi, určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti,

ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Slúži najmä na zabezpečenie
nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, hygienických potrieb, nevyhnutného
vybavenia domácnosti (postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča,
vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského
riadu), pri závažných ochoreniach, mimoriadnych liečebných nákladoch, alebo na
zabezpečenie školských potrieb.
2. Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo
fyzickým osobám spoločne posudzovaným podľa tohto VZN za predpokladu, že si
uplatnili zákonné nároky (napr. výživné, nemocenské dávky, dôchodkové dávky,
štátne sociálne dávky). Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si
neuplatnia zákonné nároky (3), ktorými si môžu zabezpečiť základné životné
podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi
v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z.
Článok 4
Limity pre jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi
1. Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť na úhradu mimoriadnych
výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie, bielizeň, obuv, hygienické potreby – najviac do výšky 50 € na 1
osobu,
b) základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stoličky, chladnička, sporák, varič,
vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny, posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad) –
najviac do výšky 150 € na 1 domácnosť
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa – najviac do výšky 30 € na 1
dieťa
d) pri závažných ochoreniach na mimoriadne liečebné náklady (najmä onkologické
ochorenia, občania dialyzovaní, občania imobilní - odkázaní na pomoc inej fyzickej
osoby a inak ťažko zdravotne postihnutí občania) - najviac do výšky 250 € na 1 osobu
e) na úhradu doplatkov za lieky – najviac do výšky 50 € na 1 osobu
f) na mimoriadne liečebné náklady pri ťažkých úrazoch najviac do výšky 150 € na 1
osobu.
Výška jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi sa určí podľa individuálneho posúdenia
každej žiadosti členmi komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové.
IV. časť
Článok 5
Jednorazová sociálna dávka
1. Jednorazová sociálna dávka je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť sociálnej slabším
jednotlivcom a rodinám, ktorých príjem nepresahuje 1,3 násobok životného minima
ustanoveného osobitným predpisom (1) na úhradu mimoriadnych udalostí súvisiacich
s nepriaznivou sociálnou situáciou.
2. Za mimoriadne udalosti súvisiace s nepriaznivou sociálnou situáciou pre účely
poskytnutia jednorazovej sociálnej dávky na pomoc sociálne slabším jednotlivcom
a rodinám sa považujú výdavky najmä na:

a) stav spôsobený živelnou pohromou, haváriou alebo podobnou udalosťou,
b) kúpeľná liečba nezaopatreného dieťaťa žiadateľa,
c) liečba závažného ochorenia žiadateľa, alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom
spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného
poistenia,
d) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo
fyzických osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, ak si uplatnili zákonné
nároky na dávky sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku, dávku
v hmotnej núdzi, peňažný príspevok na kompenzáciu v dôsledku ťažkého zdravotného
postihnutia a tvoria spoločnú domácnosť,
e) získanie rekvalifikácie alebo osvedčenia potrebného na zvýšenie zamestnateľnosti
žiadateľa z dlhodobého hľadiska. Táto dávka môže byť poskytnutá iba za
predpokladu, že príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny nerealizuje tento typ
rekvalifikácie alebo získania osvedčenia v príslušnom roku podania žiadosti a žiadateľ
je občan odkázaný na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného
minima spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z.

Článok 6
Limity pre jednorazovú sociálnu dávku
Jednorazová sociálna dávka sa môže poskytnúť v čiastke:
úplná alebo neúplná rodina s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 150 €
úplná alebo neúplná rodina so 4 a viac nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 250 €
starobní a invalidní dôchodcovia, poberatelia dôchodku, ostatní žiadatelia, ktorých
príjem nepresahuje sumu životného minima stanoveného zákonom č. 601/2003 Z.z.
o životnom minime vynásobenú koeficientom 1,3 a to:
- jednotlivec najviac do výšky 50 €
- manželská dvojica (osamelý rodič s dieťaťom) najviac do výšky 100 €
- občania sociálne neprispôsobiví (prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
bezdomovci a pod.), ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov,
resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie najviac do výšky 50 €
d) pri nástupe na kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa žiadateľa alebo na liečbu
závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne
posudzované najviac do výšky 100 € 1 osobu.
e) na zabezpečenie zdravotnej alebo inej pomôcky pre občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorá nie je poskytovaná zdravotnou poisťovňou, nie je hradená, alebo je
čiastočne hradená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - najviac do výšky 500 €
f) pre získanie osvedčenia alebo rekvalifikácie najviac do výšky 100 €.
1.
a)
b)
c)

Výška jednorazovej sociálnej dávky sa určí podľa individuálneho posúdenia každej
žiadosti členmi komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové.

Článok 7
Spoločné ustanovenia pre posudzovanie poskytnutia jednorazovej pomoci
v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávky
1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej
dávky, ktorý je občanom mesta Vrbové podáva písomnú žiadosť adresovanú na
Mestský úrad vo Vrbovom spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) Potvrdenie o poberaní a výške pomoci v hmotnej núdzi z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny
b) Potvrdenie o vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou právoplatného
rozhodnutia súdu.
c) Potvrdenie o poberaní rodičovského príspevku, príspevku na opatrovanie z Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny.
d) Potvrdenie o poberaní nemocenských dávok (nemocenské, ošetrovné, vyrovnávacia
dávka a materské), dôchodkových dávok (predčasný, starobný, invalidný, vdovský,
vdovecký a sirotský dôchodok), úrazových dávok, dávky v nezamestnanosti.
e) Potvrdenie o iných príjmoch – príjem zo zárobkovej činnosti, príjem z dohody
o vykonaní práce.
f) Vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú pomoc a dávku
rodina s maloletým dieťaťom.
2. Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová sociálna dávka nemôže byť
poskytnutá občanovi, ktorý:
a) nemá zaplatenú miestnu daň a poplatok za komunálny odpad, alebo iný poplatok voči
mestu Vrbové
b) nemá vyrovnané pohľadávky voči mestu Vrbové (napr. z úhrad za opatrovateľskú
službu, splatenú sociálnu pôžičku)
c) je nájomcom mestského nájomného bytu a nemá zaplatené nájomné za užívanie bytu,
alebo má dlh z vyúčtovania,
d) je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktorých osobitným príjemcov prídavkov na
dieťa (deti) je mesto Vrbové.
3. Prepusteným z výkonu trestu odňatia slobody sa poskytne jednorazová dávka bez
ohľadu na záväzky voči mestu Vrbové a bez ohľadu na uplatnenie si zákonných
nárokov.
4. Jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku možno poskytnúť
vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej. Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi
a jednorazová sociálna dávka sa poskytuje vo vecnej forme v prípade, ak je
u žiadateľa alebo u osôb, ktoré sa so žiadateľom spoločne posudzujú podozrenie
z používania alkoholických nápojov, omamných a návykových látok alebo podozrenie
zo zanedbávania starostlivosti o deti. V tom prípade sociálny pracovník pre túto
rodinu vo výške priznanej jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi alebo jednorazovej
sociálnej dávky nakúpi pre žiadateľa alebo osoby, ktoré sa so žiadateľom spoločne
posudzujú potraviny, oblečenie alebo školské potreby pre školopovinné deti.
5. Jednorazová pomoc v hmotnej núdzi a jednorazová sociálna dávka je dobrovoľnou
formou sociálnej pomoci mesta. Na poskytnutie jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi
a jednorazovej sociálnej dávky nie je právny nárok a je možné ju poskytnúť
žiadateľovi spravidla jeden krát v kalendárnom roku, najviac do výšky sumy
dvojnásobku životného minima posudzovanej osoby alebo posudzovaných osôb.

6. Jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku poskytuje mesto
zo svojho rozpočtu v rámci finančných možností rozpočtu na sociálnu oblasť na
základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami.
7. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, sociálny referát Mestského úradu vo
Vrbovom vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
8. Ak žiadateľ o jednorazovú pomoc v hmotnej núdzi a jednorazovú sociálnu dávku
v lehote do 10-tich kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo
doklady, žiadosť nebude akceptovaná ako opodstatnená.
9. Na konanie o jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi a jednorazovej sociálnej dávke sa
nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
V. časť
Článok 8
Sociálna pôžička
1. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov na
úhradu výdavkov na:
a) zabezpečenie pohrebu v čase náhlej núdze
b) pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm
c) riešenie náhlej nepriaznivej sociálnej situácie.
2. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť podľa individuálneho posúdenia a odporučenia
každej žiadosti členmi komisie pre otázky sociálne, zdravotné a bytové.
3. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej
pôžičky, túto zmluvu uzatvára občan s mestom.
4. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä:
a) výšku pôžičky
b) účel pôžičky
c) lehotu splatnosti pôžičky
d) výšku splátok
e) záväzok občana, že pôžičku splatí najneskôr do dvanástich mesiacov od uzatvorenia
zmluvy o poskytnutí sociálnej pôžičky a vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa
poskytla.
5. Sociálna pôžička je bezúročná. Poskytuje sa v hotovosti.
6. Občan, ktorému sa poskytuje sociálna pôžička je povinný pred priznaním sociálnej
pôžičky predložiť mestu žiadosť o poskytnutie sociálnej pôžičky s odôvodnením
potrebnosti sociálnej pôžičky a oznámiť výšku svojich príjmov, ohlásiť zmeny v ich
výške, ako aj zmeny v rodinných pomeroch, ktoré sú rozhodujúce na určenie úhrady
za poskytnutú sociálnu pôžičku.
7. Sociálna pôžička môže byť poskytnutá len v prípade dostatku finančných zdrojov
v rozpočte mesta.
VI. časť
Článok 9
Úhrada výdavkov pri úmrtí osamelého občana
1.

2.

Pri úmrtí občana, ktorý je občanom mesta Vrbové a nemá mu kto zabezpečiť pohreb,
uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky mesto Vrbové na základe skutočne
vynaložených nákladov formou faktúry.
Úhradu poskytnutej sumy si mesto v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní
zosnulého občana. Ak občan po sebe nezanechal žiaden majetok, znáša výdavky
spojené s pohrebom mesto Vrbové.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení mesta Vrbové sa uznieslo mestské
zastupiteľstvo vo Vrbovom č. uznesenia 32/II/2015 zo dňa 26.02.2015. Platnosť
nadobúda zverejnením na úradnej tabuli MsÚ a účinnosť uplynutím 15 dní odo dňa
vyvesenia.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi, jednorazovej sociálnej dávky a sociálnej pôžičky občanom mesta Vrbové.

Vo Vrbovom 28.01.2015
Vypracovala: Mgr. Eva Juhásová

Dott. Mgr. Ema Maggiová, v. r.
primátorka mesta

(1) § 1 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
(2) § 2 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
(3) § 7 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Prílohy:
Príloha č. 1 – Žiadosť o poskytnutie jednorazovej pomoci v hmotnej núdzi, podľa § 17 a § 18
zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlačivo)
Príloha č. 2 – Žiadosť o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky (tlačivo)
Príloha č. 3 – Žiadosť o poskytnutie sociálnej pôžičky (tlačivo)

