Obec Muránska Huta vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona č.417/2013 Z.z.)
a zákona č.601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len zákon č. 601/2003 Z.z. )
vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Muránska Huta č.16/2016
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky
občanom Obce Muránska Huta
Prvá časť
ÚVODNE USTANOVENIE
Čl.1.
Základne ustanovenia
Všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN ) upravuje poskytnutie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytnutie dávky občanom obce
Muránska Huta v zmysle § 3 ods. 1 zákony č. 369/1990 Zb. ďalej len občan ) na
základe ktorých Obec Muránska Huta pri výkone svojej samosprávnej
pôsobnosti poskytuje sociálnu pomoc.
Druha časť
VYMEDZUJÚCE USTANOVENIA
Čl.2.
Vymedzenie základných pojmov
1.Opravneným žiadateľom podľa tohto VZN sa rozumie občan ,ktorý má trvalý
pobyt na území obce Muránska Huta.
2. Za oprávneného žiadateľa podľa tohto VZN , sa považuje aj taká fyzická
osoba, ktorej pobyt je možné prostredníctvom registra obyvateľov označiť ako
pobyt občana obce Muránska Huta.
3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je dávka , ktorú môže obec poskytovať
občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám , ktoré sa s občanom v hmotnej

núdzi posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi vypláca dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa
zákona č.417/2013 Z.z.
4. Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorú môže Obec Muránska
Huta priznať občanovi ,ktorého príjem a príjem fyzických osôb ,ktoré
sa s občanom spoločne posudzujú podľa zákona č.601/2003 Z.z. ,je na úrovni
alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vr. príspevkov k dávke, avšak nie vyšší
ako 1,2 násobok sumy životného minima ( § 2 zákona č.417/2013 Z.z. )mimo
ustanovenia uvedeného v Čl.6 ods.2 písm. a) tohto VZN
5. Hmotná núdza je stav ,keď príjem členov domácnosti podľa zákona
nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom
a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho
práva alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem
alebo zvýšiť príjem ( § 2 zákona č.417/2013 Z.z. )
6. Domácnosť na účely tohto VZN tvoria spoločne posudzované fyzické osoby,
ustanovené v § 3 zákona č.417/2013 Z.z.
7. Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto VZN ohrozenie fyzickej osoby
prípadne spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
a) sociálnym vylúčením
b) obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť
c) neschopnosťou samostatne riešiť svoje problémy
d) nezabezpečením nevyhnutných podmienok pre uspokojovanie životných
potrieb pre svoje životné návyky alebo spôsob života
e) neschopnosť samostatne riešiť krízovú sociálnu situáciu pre nepriaznivý
zdravotný stav alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na nárok na
starobný dôchodok
8. Krízová sociálna situácia pre toto VZN je ohrozenie života alebo zdravia
fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie
9 Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej
osoby a fyzických osôb ,ktoré sa s občanom posudzujú v zmysle zákona
č.601/2003 Z.z. a pod ktorým nasáva stav hmotnej núdze.
Tretia časť

SPOSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI
Čl.3.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1.Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej
núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi
a príspevok k dávke najmä v prípadoch keď je :
a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby
b) ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa
c) možné zdokladovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci
d) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na kúpu školské potreby podľa
§ 17 zákona č.417/2013 Z.z.
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej,
vecnej alebo kombinovanej
3. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a je
možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz.
V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnutá dávka čerpať postupne ako
súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi ,zároveň však nesmie
presiahnuť v jednom roku limit stanovený v čl.4. VZN. Odôvodneným prípadom
sa rozumie neschopnosť žiadateľa narábať s finančnými prostriedkami.
4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky
preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v čl.4.
VZN.
5. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje Obec Muránska Huta zo
svojho rozpočtu na základe predloženej kompletnej žiadosti s príslušným
požadovaným potvrdením.
Čl.4.
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdze

1.O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce
s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov v rozpočte obce určených na

poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdze schválených obecným
zastupiteľstvom.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa určí na základe zistenia rozdielu medzi
sumou životného minima v zmysle zákona č-601/2003 Z.z. a príjmom
posudzovanej osoby a spoločne posudzovaných fyzických osôb s prihliadnutím
na potrebu a naliehavosť žiadateľa o pomoc.
3. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytovaná následovne .
a) jednotlivcovi max 30 €
b) rodine s nezaopatrenými deťmi max. do výšky 50 €
Čl.5.
Posudzovanie poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdze
1.Žiadateľ o poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý je
občanom Muránskej Huty, spĺňajúcim podmienky VZN ,podá písomnú žiadosť
na Obecný úrad v Muránskej Hute spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami,
ktoré sú :
a) žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
b) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevok k dávke a vyživovacích
povinnostiach určených s kópiou platného rozhodnutia súdu.
c) potvrdenie o evidencie žiadateľa ako uchádzača o zamestnania v prípade ,že
je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný.
d) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne
posudzovaných osôb.
e) vyjadrenie školy o návšteve školy ak je žiadateľom o jednorazovú dávku
v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom
f) odsúhlasenie obecným úradom, že žiadateľ nemá voči obci nevysporiadané
finančné záväzky ( miestne dane a poplatky a pod. )
2. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti ,obecný úrad výzve žiadateľa
o doplnenie v termíne do 10 dní. Ak žiadateľ v termíne nedoloží žiadosť
o požadované doklady ,postupuje sa podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom
konaní.

3. Na základe vyhodnotenia žiadosti a posúdením obecným zastupiteľstvom,
obecný úrad pripraví rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutiu
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
4. Spôsob poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a účel využitia tejto
pomoci je uvedený v rozhodnutí a môže mať formu finančnú, vecnú alebo
kombinovanú.
5.Žiadateľ je povinný do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia predložiť účelové
vynaloženie prostriedkov priznaných jednorazovou dávkou v hmotnej núdzi
na obecný úrad v Muránskej Hute. V prípade, že žiadateľ nepredloží účelové
vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v rozhodnutí ,je
povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet obce. V prípade, že žiadateľ bol
vyzvaný na vrátenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a na výzvu nereaguje,
obec rieši vrátenie fin. prostriedkov zákonnými postupmi. Zároveň stratí
možnosť poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na dobu 5 rokov.
Čl.6.
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi
1.Mimoriadna dávka na pomoc občanom Obce Muránska Huta môže obec
Muránska Huta priznať na úhradu mimoriadnych udalosti súvisiacich
s nepriaznivou situáciou alebo vznikom sociálnej udalostí v zmysle Čl.2. tohto
VZN
2. Za mimoriadne udalosti pre účely poskytovania mimoriadnej dávky na
pomoc občanom Obce Muránska Huta sa považujú výdavky najmä na :
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy
3. Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi možno priznať jedenkrát v roku
najviac do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky životného
minima posudzovanej osoby alebo spoločne posudzovaných osôb.
Čl. 7.
Posudzovanie poskytnutia mimoriadnej dávky občanovi
1.Žiadateľ o priznanie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi, ktorý spĺňa
podmienky tohto VZN ,podá písomnú žiadosť na Obecný úrad Muránska Huta
spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú :
a) žiadosť o poskytnutie mimoriadnej dávky

b) odsúhlasenie obecným úradom obce, že žiadateľ nemá nevysporiadané
finančné záväzky na miestnych daniach a poplatkoch a pod. voči obci
Pri žiadosti o poskytnutie mimoriadnej dávky v hmotnej dávky z dôvodu
odstraňovania následkov živelnej pohromy sa predkladá len žiadosť bez príloh.
2. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ bude vyzvaný na jej
doplnenie do 10 -ich dní . Ak žiadateľ túto lehotu nedodrží, postupuje sa podľa
zákona č.71/1967 Zb o správnom konaní.
3. Po prerokovaní žiadosti v obecnom zastupiteľstve obce , obec pripraví
rozhodnutie o poskytnutí resp. neposkytnutí mimoriadnej dávky a doručí ho
žiadateľovi.
4. Žiadateľ je povinný od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do 30 dní
preukázať účelové vynaloženie prostriedkov priznaných mimoriadnou dávkou
obecnému úradu obce. V prípade, že žiadateľ nepredloží účelovosť vynaloženia
priznaných zdrojov v termíne uvedenom v rozhodnutí, je povinný celú priznanú
sumu vrátiť na účet obce. V prípade, že žiadateľ bol vyzvaný na vrátenie
priznanej sumy a nereaguje, obec bude vrátenie sumy riešiť zákonnými
postupmi. Zároveň stratí možnosť poskytnutia mimoriadnej dávky občan na
dobu 5 rokov.
Štvrtá časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl.8.
1.Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje
zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Muránskej Hute na
svojom zasadnutí dňa 29.2.2016 .VZN č.16/2016 nadobúda účinnosť pätnástym
dňom od jeho zverejnenia na úradnej tabulu Obce Muránska Huta.

Ing. Robert Ševčík
starosta obce

Zverejnené dňa : 15.2.2016
Zvesené dňa :

