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Všeobecne záväzné nariadenie obce České Brezovo
č. 1/2018

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov
z rozpočtu obce na zabezpečenie pomoci obyvateľom
obce České Brezovo v hmotnej núdzi
Obecné zastupiteľstvo v Českom Brezove na základe ustanovení § 6 ods. 1 a
§ 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 15
zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa určujú podmienky a postup pri poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce na
zabezpečenie pomoci obyvateľom obce České Brezovo v hmotnej núdzi.
§1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením /ďalej len VZN/ sa stanovujú podmienky a postup pri
poskytovaní finančných príspevkov z rozpočtu obce pre obyvateľov na území obce České
Brezovo za účelom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej a finančnej situácie a to formou
poskytnutia:
a) jednorazového peňažného alebo vecného príspevku (ďalej len jednorazový príspevok)
b) sociálnej pôžičky
2. Finančné príspevky podľa bodu 1. tohto
článku (ďalej len príspevky) sa môžu
poskytnúť iba
obyvateľovi s trvalým pobytom na území obce České Brezovo, ktorý sa nachádza v hmotnej
núdzi
alebo sa ocitol v krízovej sociálnej situácii, alebo inak spĺňa podmienky a kritériá tohto VZN.
Priznanie finančných príspevkov nie je nárokovateľné. Poskytujú sa na základe
individuálneho
posúdenia odkázanosti občana a spoločne posudzovaných osôb.
3. Čerpanie finančných prostriedkov na výplatu príspevkov podľa čl. 1, bod 1, písm. a), b) môže
byť iba do výšky schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
4. Podmienkou na priznanie príspevkov podľa bodu 1, písm. a) až b) je uplatnenie si všetkých
zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho
príjmu a
príjmu spoločne posudzovaných osôb.
5. Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa spolu s občanom
posudzujú,
nedosahujú životné minimum podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime
a o
zmene

a doplnení niektorých zákonov a občan alebo fyzické osoby, ktoré sa s občanom
spoločne
posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.
6. Finančné príspevky podľa tohto VZN sa poskytujú aj občanovi, ktorý sa ocitol
v náhlej
núdzi,spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou mimoriadnou udalosťou, ktorá
spôsobila, že občan nie je schopný z vlastných príjmov pokryť náklady na základné životné
potreby.
7. Náhla núdza je v zmysle toto VZN stav, v ktorom sa občan ocitol a to najmä:
a) pri živelných pohromách
b) pri úmrtí člena rodiny
c) pri dlhodobej práceneschopnosti, náhlej chorobe alebo úraze
d) pri okradnutí
e) pri návrate z výkonu trestu odňatia slobody
f) pri úhrade mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie
domácnosti liečebne náklady.
§2

JEDNORAZOVÝ PRÍSPEVOK V HMOTNEJ NÚDZI
Podmienky poskytovania jednorazového príspevku a

výška príspevku

1. Jednorazový peňažný/vecný príspevok sa môže poskytnúť vtedy, ak sa občan
ocitne v
stave
mimoriadnej náhlej núdzi.
2.

Pre účely tohto VZN sa za takého považuje:
občan, ktorý sa dostal do náhlej núdze z dôvodu vzniku osobitných mimoriadnych
udalostí, a to:
- v dôsledku živelnej pohromy, havárie (požiar, povodeň a pod., ak je poškodené
bývanie), alebo inej nepredvídanej udalosti.
Na zmiernenie mimoriadne zvýšených výdavkov na zabezpečenie nevyhnutných životných
potrieb, ošatenia, potravín a
bývania a
ak sa po prešetrení skutočnej udalosti zistí, že
jednotlivec alebo rodina prišli o
majetok alebo majetok bol poškodený a
zistené škody
neboli preplatené poisťovňou alebo vtedy, ak žiadateľ prehlási, že uvedený majetok nebol poistený,
možno takému občanovi poskytnúť jednorazový príspevok do výšky skutočne preukázaných
výdavkov, najviac do výšky:
200 €
jednotlivec
250 €
rodina s 1 dieťaťom
(úplná alebo neúplná)
300 €
rodina s 2 a 3 deťmi
(úplná alebo neúplná)
350 €
rodina so 4 a viac deťmi (úplná alebo neúplná)
§3

SOCIÁLNA POŽIČKA
Podmienky poskytovania sociálnej pôžičky
1. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi, ktorému sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi na
úhradu výdavkov :
- na riešenie vzniknutej náhlej hmotnej núdze
2. Sociálna pôžička je bezúročná.

3. Sociálna pôžička sa poskytne maximálne do výšky preukázaných skutočných
nákladov,najviac do výšky 300 €.
4. Sociálna pôžička sa poskytne na základe písomnej zmluvy o
poskytnutí
sociálnej pôžičky, ktorú uzatvára občan s
obcou České Brezovo . Zmluva musí
obsahovať účel pôžičky, jej výšku, lehotu splatnosti pôžičky, výšku splátok, záväzok občana,
že pôžičku splatí do stanoveného termínu a vráti ju, ak prostriedky nepoužije na účel, na
ktorý sa poskytli.
5. Minimálna mesačná splátka sociálnej pôžičky bude stanovená po vzájomnej dohode.

§4

POSTUP PRI SCHVAĽOVANÍ, VÝPLATE
A ZÚČTOVANÍ PRÍSPEVKOV
1. Príspevky sa môžu poskytnúť občanovi iba na základe písomnej žiadosti, ktorú predloží
žiadateľ
na obecnom úrade. Na základe
schválenia obecným zastupiteľstvom starosta uzavrie
dohodu o
poskytnutí sociálnej pôžičky .
2. Žiadosť musí obsahovať osobné údaje žiadateľa aúdaje spoločne posudzovaných
osôb,
údaje o ekonomickej a sociálnej situácii, odôvodnenie žiadosti o poskytnutie príspevku s
účelom
jeho využitia a povinné prílohy k žiadosti, potvrdené príslušnými inštitúciami, resp.
doklady o
vynaložených výdavkoch.
3. Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad s kritériami tohto VZN posúdi obecné
zastupiteľstvo,
ktoré rozhodne o priznaní alebo nepriznaní príspevku.
4.

Jednorázový príspevok podľa § 2 tohto VZN sa môže vyplatiť formou:
a) peňažného plnenia - v hotovosti cez pokladňu obecného úradu
b) peňažného plnenia - bezhotovostným prevodom na účet
c) vecného plnenia - formou priameho nákupu potravín, ošatenia, obuvi.

5.

Sociálna pôžička podľa § 3 tohto VZN sa môže poskytnúť:
a) v hotovosti cez pokladňu obecného úradu do 3 dní po podpísaní dohody o poskytnutí
sociálnej pôžičky.
b) bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa alebo príslušnej inštitúcie, od ktorej občan
kupuje
základné vybavenie domácnosti alebo službu (t.j. predmet pôžičky) do 5 dní po podpísaní
dohody o poskytnutí sociálnej pôžičky.
§5

SPOLOČNÉ USTANOVENIA
1. Poskytnutie príspevku a sociálnej pôžičky sa navzájom vylučujú.
2. Príspevok a sociálna pôžička v zmysle tohto VZN sa poskytnú občanovi obce, ktorý
nemá záväzky a dlhy voči obci, resp. má spracovaný splátkový kalendár na splatenie
záväzkov a dlhov a tento dodržiava pravidelnými splátkami.
3. V odôvodnených prípadoch môže udeliť výnimku z ustanovení tohto VZN starosta obce
na základe písomného odôvodnenia žiadateľa a individuálneho posúdenia žiadosti obecným
zastupiteľstvom.
4. Obec České Brezovo si vyhradzuje právo kontrolovať využitie ním poskytnutých
finančných prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku a dávky na nákup základného
vybavenia domácnosti alebo na úpravu bytových pomerov po živelnej udalosti si obec
vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia priamo v byte príjemcu.

§6

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
1.) Obec České Brezovo je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom poskytovania sociálnej
výpomoci v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce České Brezovo bolo prerokované a
schválené
na zasadnutí
Obecného zastupiteľstva v
Českom Brezove dňa 14.06.2018 uznesením č.
2/2018
Účinnosť nadobúda dňom schválenia, 14.06.2018.
V Českom Brezove: 30.05.2018

Ivan Miko
starosta obce

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli v súlade s § 6 ods.3 zákona č.
369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, dňa 30.05.2018
Pripomienky k návrhu neboli uplatnené.
Schválené Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyložením na úradnej tabuli dňa:
14.06.201809
Všeobecne záväzné nariadenie bolo zložené dňa: 14.6.2018

