OBEC Strekov
Zásady
poskytovania jednorazových dávok v hmotnej núdzi
z rozpočtu obce Strekov
Čl.1
Úvodné ustanovenie
Zásady poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi upravujú podmienky, za ktorých sa
môžu tieto dávky poskytovať na účely sociálnej pomoci a inej nevyhnutnej pomoci v čase náhlej
núdze z rozpočtu obce Strekov.
Čl.2
Pôsobnosť obce
Pôsobnosť obce je upravená v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
a zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška životného minima sa určuje podľa zákona č.
601/2003 Z.z. o životnom minime v platnom znení.
Čl.3
Vymedzenie základných pojmov
1/ Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného minima
ustanovené zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a členovia domácnosti si nevedia
alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením
nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem. §7 ods. 2 zákona č. 417/2013 Z.z. taxatívne
vymedzuje prípady, kedy sa možnosť zabezpečenia príjmu vlastnou činnosťou neskúma.
2/ Základné životné podmienky sú jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
Čl. 4
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1/ Jednorazová dávka sa poskytuje v peňažnej forme, v prípadoch hodných osobitného zreteľa
miesto peňažného plnenia obec môže poskytnúť aj vecné plnenie / napr. základná výbava
školopovinného dieťaťa/ . O forme poskytnutia jednorazového príspevku rozhodne obec.
2/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na základe žiadosti fyzickej osoby s trvalým
pobytom na území obce. Písomná žiadosť sa podáva osobne na Obecnom úrade Strekov, poštou
alebo elektronicky použitím predtlače, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto Zásad. Žiadateľ je povinný
uviesť všetky požadované údaje a doložiť doklady, ktorým potvrdzuje stav hmotnej núdze, príp.
potvrdenie o existencii mimoriadnych výdavkov / napr. potvrdenie školy o plánovanej účasti
dieťaťa na plaveckom výcviku a pod./ .
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3/ Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú , ktorým sa vypláca dávka
a príspevky na úhradu mimoriadnych výdavkov. O žiadosti občana obec rozhoduje bez
zbytočného odkladu, max. do 30 dní od podania kompletnej žiadosti s požadovanými prílohami.
4/ Za mimoriadne výdavky na účely poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa
považujú výdavky spojené:
a) s kúpou základného vybavenia pre dieťa navštevujúce školu, so záujmovou činnosťou
školopovinného dieťaťa, s vybavením dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na
lyžiarsky, plavecký výcvikový kurz, alebo na kúpeľnú liečbu a pod. max. do výšky 40€ na jedno
dieťa,v prípade pravidelnej školskej dochádzky
b) s kúpou a opravou základného vybavenia domácnosti pod ktorým sa rozumie: stolička, stôl,
skriňa, posteľ, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka ak nie sú súčasťou bytového
domu do výšky 40€ ,
c) s úhradou doplatku za lieky a špeciálny zdravotnícky materiál v prípade závažného ochorenia
občana v hmotnej núdzi alebo jeho rodinného príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzujú
max. do výšky 50€ ,
d) s liečbou dlhotrvajúcej nemoci / viac ako 6 kalendárnych mesiacov/ max. do výšky 70€ ,
e) nevyhnutné výdavky spojené s úmrtím člena rodiny max. do výšky 70€ ,
f) iné akceptovateľné mimoriadne výdavky do výšky 40€ .
5/ Jednorazovú dávku možno poskytnúť aj občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú v prípadoch, keď im bola priznaná dávka v hmotnej núdzi, ale táto im ešte
nebola vyplatená a v prípadoch, keď nie sú poberateľom dávky v hmotnej núdzi, avšak
mimoriadna udalosť ako náhla núdza spôsobená živelnou pohromou, haváriou, požiarom alebo
inou podobnou udalosťou, prinútilo ho požiadať o materiálnu alebo finančnú výpomoc. Výška
dávky v náhlej núdzi môže byť vyplatená podľa miery škody max. do výšky 350€, v prípadoch
škody veľkého rozsahu aj vo vyššej sume, pričom o priznaní vyššej dávky rozhodne obecné
zastupiteľstvo.
6/ Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi prepustenému z výkonu trestu, zo zariadenia
na výkon ochrannej výchovy po dosiahnutí plnoletosti, z iného zariadenia pokiaľ je odkázaný na
túto dávku. Výška dávky sa stanovuje na 20€ na osobu.
7/ Jednorazová dávka môže byť poskytnutá občanovi, ktorý na vlastné náklady zabezpečí pohreb
zomrelého, ktorému nemá kto pohreb zabezpečiť za podmienky, že zomrelý na občana počas
svojho života bezodplatne nepreviedol žiadnu nehnuteľnosť a neustanovil ho ani za svojho
závetného dediča. Dávka sa poskytuje do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac do
výšky 300€.
8/ Jednorazovú dávku v zmysle týchto Zásad je možné poskytnúť výlučne občanovi, ktorý nemá
žiadne nedoplatky voči obci a organizáciám, založeným alebo zriadeným obcou. Pokiaľ
s občanom sa spoločne posudzujú ďalší členovia jeho domácnosti, ani jeden z nich nesmie mať
voči vyššie špecifikovaným inštitúciám žiadne nedoplatky.
9/ Občanovi, ktorý o použití skôr poskytnutej dávke nepredložil potvrdenie v stanovenej lehote/
napr. pokladničný doklad, potvrdenie školy, zdravotníckeho zariadenia a pod./ sa ďalšia dávka
neposkytne.
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Čl.5
Žiadosť a postup pri vybavovaní žiadosti
1/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne občanovi na základe písomnej žiadosti, ktorú
je žiadateľ povinný vyplniť na tlačive vydanom Obecným úradom Strekov – Príloha č.1.
2/ Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi doručí písomnú žiadosť osobne, poštou alebo
elektronicky na podateľňu OcÚ Strekov.
3/ V žiadosti žiadateľ uvedie dôvody, na aký účel žiada poskytnutie jednorazovej dávky, pričom
zároveň s podaním žiadosti je povinný preukázať splnenie podmienok hmotnej núdze.
4/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi prehodnotí kompetentný sociálny
pracovník. O poskytnutí dávky do výšky 350€ /v prípade náhlej núdze/ alebo zamietnutí
žiadosti rozhoduje starosta obce. Nad rámec týchto zásad o poskytnutí dávky rozhoduje OZ.
5/ O poskytnutí dávky alebo zamietnutí žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej
núdzi vyhotoví poskytovateľ rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Z.z. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov. Rozhodnutie musí obsahovať označenie poskytovateľa dávky,
osoby, ktorej je dávka poskytnutá, výšku dávky, formu poskytovaného plnenia, účel, na ktorý
poskytovateľ dávku žiadateľovi poskytuje a lehotu, do ktorej je žiadateľ povinný preukázať
poskytovateľovi účel použitia dávky.
Čl.6
Podmienky poskytnutia dávky
1/ Žiadateľ, ktorému sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi, je povinný preukázať
použitie plnenia na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
v lehote najneskoršie do 30 dní odo dňa prevzatia plnenia, a to predložením dokladov o nákupe,
prípadne iných dokladov alebo dôkazov preukazujúcich použitie poskytnutého plnenia .
2/ V prípade, ak osoba, ktorej bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi nepreukáže
v lehote uvedenej ods. 1/ tohto článku použitie poskytnutého plnenia na účel určený
rozhodnutím, je povinná vrátiť prevzaté plnenie v lehote určenej poskytovateľom na vrátenie
plnenia.
3/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje jedenkrát ročne.
4/ Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
Čl.7
Záverečné ustanovenia
1/ Tieto zásady boli schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Strekove uznesením
č.347/13042017 a nadobudnú účinnosť 1.5.2017.

Ján T é g l á s
starosta obce
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