Všeobecne záväzné nariadenie
OBCE VODERADY č. 1/2022
o poskytnutí finančných prostriedkov na sociálne účely

Obec Voderady (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne
záväzné nariadenie OBCE VODERADY č. 1/2022 o poskytovaní finančných
prostriedkov na sociálne účely.

I .ČASŤ
§1
Pôsobnosť nariadenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec
Voderady môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, jednorazovú dávku
sociálnej pomoci, príspevok novonarodeným deťom a príspevok na stravovanie pre
dôchodcov z rozpočtu obce Voderady.

II. ČASŤ
§2
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky občanovi v hmotnej núdzi
1. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného
minima 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. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych
výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.
3. Obec poskytuje jednorazovú dávku v hmotnej núdzi najmä v prípadoch, ak je:
a) ohrozené zdravie žiadateľa alebo s ním posudzovanej osoby
b) ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa
c) možné dokladovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci
4. Jednorazová dávka môže byť občanovi priznaná len jedenkrát v kalendárnom roku,
na jej poskytnutie zo strany obce nie je právny nárok.
5. Obec môže poskytnúť jednorazovú dávku žiadateľovi, ktorý splní nasledujúce
podmienky:
a) má trvalý pobyt na území obce Voderady
b) je poberateľom dávky v hmotnej núdzi (preukáže sa potvrdením z ÚPSVaR)
c) má platný občiansky preukaz
d) žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči obci
6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť len na základe písomnej
žiadosti občana (Príloha č.1), v ktorej žiadateľ uvedie účel poskytnutia dávky.
K žiadosti predloží povinné prílohy.

§3
Výška a výplata dávky v hmotnej núdzi
1. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa spoločne posudzujú, ktorým
sa vypláca dávka a príspevky možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
do výšky preukázaných skutočných nákladov, a to :
a) jednotlivcovi najviac do výšky 70,-- Eur
b) slobodnej matke starajúcej sa o 1-3 deti do výšky 120,-- Eur
c) dvojici, resp. manželom najviac do výšky 100,-- Eur
d) rodine s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 150 ,-- Eur
e) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi najviac do výšky 200,-- Eur
2. Jednorazová dávka sa vypláca v peňažnej forme:
a) v hotovosti na pokladni OcÚ Voderady
b) prevodom na bankový účet žiadateľa
3. Povinnosťou príjemcu jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je vydokladovať účel
poskytnutia dávky najneskôr do 30 dní od jej prijatia

III. ČASŤ
§4
Mimoriadna dávka sociálnej pomoci
1. Jednorazová dávka sociálnej pomoci je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi
a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, ak sa

nachádzajú

v nepriaznivej sociálnej a životnej situácii.

2. Obec môže poskytnúť nevyhnutnú finančnú pomoc občanovi v čase náhlej núdze
spôsobenej živelnou pohromou, haváriou, alebo pri vzniku mimoriadnej sociálnej
udalosti.
3. Mimoriadnu dávku sociálnej pomoci môže obec priznať predovšetkým na zmiernenie
mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb:
a) v čase náhlej núdze ( zabezpečenie stravy, ošatenia, nevyhnutných potrieb)

b) v čase nepriaznivej sociálnej situácie (napr. strata zamestnania, úmrtie člena rodiny,
liečba nepriaznivého zdravotného stavu, vzniknutej havárie v byte, alebo v dome).
4. Dávku sociálnej pomoci môže obec priznať žiadateľovi len jedenkrát za kalendárny
rok, na jej priznanie nie je právny nárok.
§5
Podmienky poskytovania mimoriadnej dávky sociálnej pomoci

1. Obec môže poskytnúť mimoriadnu dávku sociálnej pomoci iba žiadateľovi ktorý splní
nasledujúce podmienky:
a) má trvalý pobyt na území obce Voderady
b) má platný občiansky preukaz
c) žiadateľ musí mať splnené všetky záväzky voči obci
d) žiadateľ nemusí byť poberateľom dávky v hmotnej núdzi z ÚPSVaR
2. O sociálnu pomoc môže občan obce Voderady požiadať jedenkrát do roka.
Žiadosť obsahuje:
a) základné osobné údaje žiadateľa
b ) účel poskytnutia jednorazovej pomoci
c ) odôvodnenie žiadosti
3. Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada najmä na:
- celkové majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
- počet vyživovaných osôb
- starostlivosť o maloleté deti a plnenie podmienok dochádzky do školy
- zdravotný stav žiadateľa a rodinných príslušníkov
- potrebu, naliehavosť ako aj spôsob vedenia života žiadateľa
4. V súlade s vyjadrením sociálnej komisie môže byť priznaná dávka účelovo viazaná.

§6
Výška a výplata dávok sociálnej pomoci
1. Dávky sociálnej pomoci môžu byť poskytnuté:
a) jednotlivcovi (osamelý občan) do výšky.......................................... 90,-- Eur
b) dvojici, resp. manželom do výšky ....................................................150,-- Eur
c) osamelému rodičovi alebo rodine s deťmi do výšky .........................200,-- Eur
d) ťažko chorému a zdravotne postihnutému občanovi do výšky.........300,-- Eur
2. Každá žiadosť o dávku sociálnej pomoci sa posudzuje osobitne podľa sociálnej situácie
žiadateľa.
3. V prípadoch hodných osobitého zreteľa, o poskytnutí vyššej jednorazovej dávky
sociálnej pomoci rozhoduje starosta obce, max. do sumy 1 000,-- Eur.
4. O výške príspevku sociálnej pomoci nad 1 000,-- Eur rozhoduje OZ.
5. Jednorazová dávky sociálnej pomoci sa vypláca v peňažnej forme:
a) v hotovosti na pokladni OcÚ Voderady
b) prevodom na bankový účet žiadateľa

IV. ČASŤ
§7
Finančný príspevok novonarodeným deťom
1. Jednorazový príspevok sa poskytuje oprávnenej osobe za účelom podpory a pomoci pri
zabezpečovaní riadnej starostlivosti o dieťa.
2. Oprávnenou osobou na uplatnenie nároku je:
- rodič dieťaťa, alebo
- iná fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia súdu
3. Jednorazový príspevok patrí rodičovi, ktorý má v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt
v obci Voderady.

4. Ak sa súčasne narodí viac detí, príspevok patrí na každé dieťa

§8
Výška a výplata príspevku

1. Výška jednorazového finančného príspevku pre novonarodené dieťa je 200,-- Eur.
2. Obec Voderady vypláca jednorazový príspevok v hotovosti, vždy spätne za kalendárny
rok, v ktorom sa deti narodili.
3. Obec vypláca príspevok rodičom, všetkých novonarodených detí jedenkrát do roka na
podujatí organizovanom obcou „ uvítanie detí do života“.
4. Rodič podpisom potvrdí prevzatie finančnej hotovosti.

V. ČASŤ
§9
Príspevok na stravovanie pre dôchodcov
1. Príspevok na stravovanie je v zmysle tohto VZN príspevok obce na jedno teplé jedlo
denne počas pracovných dní pre občana s trvalým pobytom v obci Voderady, ktorý
poberá starobný alebo invalidný dôchodok.
2. Príspevok na stravovanie pre dôchodcov je v zmysle tohto VZN v sume 1,00 Eur
na jedno teplé jedlo denne počas pracovných dní.
3. Na príspevok nie je právny nárok a v prípade nedostatku finančných prostriedkov
v rozpočte obce sa môže príspevok znížiť alebo zrušiť, o čom bude stravník vopred
informovaný.

4. Individuálne žiadosti o vyšší príspevok bude posudzovať sociálna komisia obce, ktorá
následne uvedené žiadosti podstúpi na OZ k schváleniu.

§10
Podmienky žiadateľa o príspevok na stravu
1. Žiadateľom musí byť poberateľ starobného alebo plného invalidného dôchodku
s trvalým pobytom v obci Voderady.
2. Dôchodca- žiadateľ uzatvorí zmluvu o stravovaní s právnickou osobou alebo fyzickou
osobou -živnostníkom, ktorý má oprávnenie poskytovať stravovacie služby a dodáva
ich do obce Voderady ( ďalej len stravovateľ).
3. Dôchodca zaplatí zníženú cenu jedla o príspevok obce priamo stravovateľovi.
4. Stravovateľ požiada obec Voderady o príspevok na zníženie ceny jedného teplého jedla
o 1,00 Eur denne počas pracovných dní. Obec bude poskytovať príspevok mesačne na
základe vystavenej faktúry po predložení zoznamu stravníkov.

VI. ČASŤ
§ 11
Kontrola poskytovania dávok
1. Obec si vyhradzuje právo kontrolovať použitie poskytnutých dávok v hmotnej núdzi
a dávok sociálnej pomoci.
2. Kontrolu poskytovania dávok podľa tohto VZN sú oprávnení vykonávať :
- zamestnanci OcÚ,
- poslanci OZ
- sociálna komisia

3. V prípade poskytnutia dávok na nákup vybavenia domácnosti si obec vyhradzuje
právo kontroly využitia priamo v byte žiadateľa, ktorému bola dávka poskytnutá.
4. Starosta obce rozhodne o bezodkladnej povinnosti vrátiť poskytnutú dávku, alebo jej
časť, ak žiadateľ získal dávku podvodom.
§12
Záverečné ustanovenia

1. Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia Obce Voderady č. 1/2022 bol zverejnený
na webovom sídle a úradnej tabuli Obce Voderady na pripomienkovanie od 06.04. 2022
do 20. 04. 2022.
2. Počet pripomienok k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022.................... 0
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na
sociálne účely z rozpočtu obce bolo prijaté na zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce
Voderady dňa 21.04.2022.
4. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na
sociálne účely Obec vyhlási vyvesením na webovom sídle a úradnej tabuli Obce
Voderady najmenej na dobu 15 dní.
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2022 o poskytnutí finančných prostriedkov na
sociálne účely z rozpočtu nadobúda účinnosť dňa 01.06.2022.

Príloha č.1

Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu obce na sociálne účely
▪
▪

Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci

Žiadateľ/ka ............................................................................rodený/á......................................................
Dátum narodenia................................................. rodinný stav .................................................................
Trvale bytom ........................................................................č. OP ...........................................................
Zamestnanie ............................................................. druh dôchodku........................................................
tel. :.......................................................... mail:.........................................................................................
číslo bankového úč:...................................................................................................................................
V spoločnej domácnosti so žiadateľom býva:
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Žiadateľ býva:
▪ vo vlastnom rodinnom dome
▪ vo vlastnom byte
▪ v nájme
Žiadateľ je držiteľ preukazu ZŤP :
▪ áno
▪ nie
Odôvodnenie žiadosti

Účel použitia jednorazovej dávky

Príbuzenský vzťah:

Zamestnanie:

Dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.
▪
▪

poberám
nepoberám

Čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti a úplnosti uvedených údajov v žiadosti
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenie skutočností, ktoré
by mali vplyv na poskytnutie jednorazovej dávky, ako aj to, že neprávom prijatú dávku som
povinný/á vrátiť.
vo Voderadoch dňa:....................................

podpis žiadateľa:.................................................

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa:
V mysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti,
ako aj ďalších údajov potrebných k žiadosti o poskytnutie dávky zo strany Obce Voderady
v zmysle VZN č.1/2022.

vo Voderadoch dňa:....................................

podpis žiadateľa:..................................................

Prílohy:
- potvrdenie o aktuálnej výške príjmu žiadateľa a príjmov FO, ktoré sú so žiadateľom spoločne
posudzované, vrátane prídavkov na deti a výživného
- potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie
- doklad z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi

