VZN mesta Kolárovo č.20 /2008 o poskytovaní
jednorázových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo

Mestské zastupiteľstvo mesta Kolárova na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku
67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 odst. 1 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č.195/1998 Zb.
o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 599/2003 Zb.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie o poskytovaní jednorázových sociálnych dávok mestom Kolárovo.

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Čl.1
1. Účelom tohoto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len VZN / je stanovenie postupu
a základných kritérií pri poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej núdzi / ďalej len dávka/
2. Dávky sú formou peňažnej alebo vecnej pomoci
Kolárova.

občanom

v hmotnej núdzi mesta

3. Dávka tohto VZN sa poskytuje spravidla jedenkrát do roka. V odôvodnených prípadoch sa
môže poskytnúť opakovane, avšak súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi
spravidla nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený týmto VZN.
4. Dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, môže v odôvodnených prípadoch schváliť
primátor mesta.

Druhá časť
Postup pri schvaľovaní a poskytovaní dávok
Čl.2
Žiadosti
1. Žiadosť o poskytnutie finančnej alebo vecnej podpory, ktorá obsahuje základné osobné
dáta žiadateľa, jeho ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti / predloží žiadateľ na
mestský úrad / ďalej iba MsÚ/.
a./ v prípade, že je žiadateľ, alebo osoby, ktoré sú s ním
spoločne posudzované
nezamestnaný, potvrdenie z úradu práce o zaradení do evidencie
b./ ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke detí
do školy
Čl.3
Posúdenie a príprava návrhu
1. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi príslušný odbor MsÚ a ak je
v súlade s kritériami stanovenými týmto VZN, /ďalej iba kritériá/ pripraví primátorovi mesta
návrh na poskytnutie dávky.
2. Ak žiadosť nie je v súlade s kritériami a po individuálnom posúdení príslušný odbor MsÚ
usúdi, že žiadateľ je v hmotnej núdzi, resp. ak žiadateľ je sociálne odkázaný, ale vyčerpal
limit stanovený kritériami a je v situácii, keď je odkázaný na sociálnu pomoc mesta, pripraví
primátorovi mesta návrh na poskytnutie dávky a doloží ho písomným odôvodnením.
3. Ak žiadateľ nie je v súlade s kritériami sociálne odkázaný a príslušný odbor MsÚ dospeje
k záveru, že žiadateľ nie je v hmotnej núdzi, mesto oznámi žiadateľovi, že nespĺňa kritériá pre
poskytnutie jednorázovej dávky.
4. Návrhy spracované príslušným odborom MsÚ schvaľuje primátor mesta a sociálno-bytová
komisia.

Vyplácanie dávok
1. Schválené vecné alebo peňažné dávky budú žiadateľovi pridelené na MsÚ v kancelárii
č.2. MsÚ ho poštou oboznámi s výškou schválenej dávky.
2. Vo výnimočných / naliehavých / situáciách žiadateľa, môže sa dávka vyplatiť hneď cez
pokladňu MsÚ.

Čl.4
Jednorázové dávky v hmotnej núdze, ich výška a kritéria poskytovania
1. Dávky sú poskytované občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi .
2. Dávky sú poskytované na doliečenie v odôvodnených prípadoch/ pri chorobe TBC, pri
ochorení detí, ktoré potrebujú antibiotiká / maximálne do výšky 34 € t.j. 1.024,-Sk pre
občanov v hmotnej núdzi, ktorí zo zdravotných dôvodov potrebujú lieky a z finančných
dôvodov nemôžu lieky vyzdvihnúť z lekárne.
3. Úplným aj neúplným rodinám s nezaopatrenými deťmi sa poskytuje dávka v čiastke:
- s počtom detí 1
34 € t.j. 1.024,-Sk
- s počtom detí 2
50 € t.j. 1.506,-Sk
- s počtom detí 3 a viac 67 € t.j. 2. 018,-Sk
- pre rodiny, v ktorých žijú zdravotne postihnuté deti vo výške 166 € t.j. 5.023,-Sk
4. Občania sociálne neprispôsobivý / prepustení z výkonu trestu, bezdomovci, s mentálnym
postihom a pod./, ktorí potrebujú prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp.
nevyhnutné prostriedky na prežitie.
- jednotlivec
- manž. dvojica

34 € t.j. 1.024,-Sk
50 € t.j. 1.506,-Sk

Tretia časť
Čl.5

Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dávka sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia finančnou, alebo vecnou formou .
2. Dávky nie sú nárokovateľné.
3. Výnimky pri poskytovaní dávok môže schváliť primátor mesta iba na základe písomného
odôvodnenia.
4. Toto VZN mesta Kolárovo bolo vyvesené na úradnej tabuli mesta a zverejnené na
internetovej stránke mesta dňa :16.12.2008 a zvesené dňa 30.12.2008.
5. Toto VZN mesta Kolárovo bolo schválené MsZ v Kolárove dňa .15.12.2008 uznesením
č.484/2008
6. Toto VZN mesta Kolárovo nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2009 a ruší sa VZN č.1/2008
o poskytovaní jednorázových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo

V Kolárove dňa 16.12.2008

Árpád Horváth
primátor mesta

VZN č.1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2006 o poskytovaní
jednorázových dávok v hmotnej núdzi mestom Kolárovo
Čl.1
Bod č.3 vynechať
„Občan v hmotnej núdzi pre účely tohto VZN je občan, alebo občania, ktorí toho času
nedostávajú žiadnu dávku v hmotnej núdzi, príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného
predpisu, pričom nesmú presiahnuť hranicu životného minima stanovenú zákonom.“
Čl.2
Žiadosti
Bod c./ a d./ vynechať
c./ „ žiadateľ a jeho spoločne posudzovaná osoba v aktívnom veku musí sa zúčastniť na
prácach MOS.“
d./ „ potvrdenie od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že žiadosť o dávku v hmotnej
núdzi je v štádií vybavenia“
Čl. 4
Jednorázové dávky v hmotnej núdzi, ich výška a kritéria poskytovania
V bode l vynechať „ a toho času nedostávajú žiadnu dávku v hmotnej núdzi“
Po bode 1 vynechať „ Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi mesto poskytne len v mesiaci,
v ktorom občan nedostáva dávku v hmotnej núdzi maximálne jeden mesiac.“
V čl. 4 bod 2 doplniť bod nasledovne: a./ „ pre rodiny, v ktorých žijú zdravotne postihnuté
deti vo výške 5000,-Sk“
Čl. 5
Spoločné a záverečné ustanovenia
Bod č.6.
VZN č.1/2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 o jednorázových dávkach
v hmotnej núdzi mestom Kolárovo, nadobúda účinnosť od 12.02.2008.

V Kolárove dňa 16.01.2008

Árpád Horváth
primátor mesta

