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VZN č. 02/2011, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s
finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí
Obecné zastupiteľstvo vo Valalikoch v zmysle ustanovenia § 6, ods. 1 zákona SNR č.
369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so Zákonom č. 448/2008 Z.z. o
sociálnych službách, Zákonom č. 599/2003 Z.z. o hmotnej núdzi, Zákonom 601/2003 Z.z. o
životnom minime sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
§1
Úvodné ustanovenie
Účelom týchto zásad je upraviť postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami
v oblasti sociálnych vecí a taktiež podmienky, za ktorých sa budú finančné prostriedky
poskytovať.
Pôsobnosť obce v oblasti sociálnych vecí je daná platnou právnou úpravou zákonom č.
448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení zmien a doplnkov a zákonom č. 599/2003 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci starostlivosti o občanov, ktorí sa ocitli v mimoriadne
ťažkej situácii a potrebujú pomoc z dôvodu:
a) hmotnej a sociálnej núdze (v zmysle § 2 zákona č. 599/2003 Z. z.),
b) živelnej pohromy a prírodnej katastrofy,
c) požiaru,
d) iných príčin / úmrtie osamelej osoby, starostlivosť o postihnutých a starých občanov/
obec Valaliky poskytne vecné alebo peňažné dávky.
§2
Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Občanom, ktorí sú v hmotnej núdzi, sa podľa § 24 ods. 1 zákona č. 599/2003 Z.z. o
hmotnej núdzi poskytuje jednorázová dávka v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych
výdavkov. Za mimoriadne výdavky na účely jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa považujú
výdavky spojené:
a) s nástupom dieťaťa do 1. ročníka základnej školy, so záujmovou činnosťou dieťaťa,
s vybavením dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz
alebo na kúpeľnú liečbu,
b) s kúpou nevyhnutného ošatenia a základného vybavenia domácnosti / v zmysle § 15
zákona č. 599/2003 Z. z./,
c) s prekonaním mimoriadne nepriaznivej životnej situácie, ak je ohrozené zdravie, život
alebo základné životné potreby občana,
d) ak občan nemá možnosť získať finančné prostriedky z iných zdrojov, to znamená, že
boli využité všetky formy sociálnej pomoci v hmotnej núdzi a súčasne bolo sledované ich
dlhodobé využívanie.

§3
Poskytovanie sociálnej pôžičky
1. Obec Valaliky poskytne občanovi aj sociálnu službu vo forme sociálnej pôžičky.
2. Sociálna pôžička sa poskytuje občanovi, ktorému sa poskytuje dávka sociálnej pomoci
a ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, na úhradu výdavkov na
a) kúpu základného vybavenia domácnosti,
b) opravu základného vybavenia domácnosti,
c) opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a plynu, ktoré sú
príslušenstvom rodinného domu, ktorý užíva na trvalé bývanie,
1. Základné vybavenie domácnosti je posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso,
sporák, chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu.
2. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej
pôžičky. Túto zmluvu uzatvára občan s Obcou Valaliky.
3. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najmä:
a) výšku pôžičky,
b) účel pôžičky,
c) lehotu splatnosti,
d) výšku splátok,
e) záväzok občana, že pôžičku splatí najneskôr do troch rokov od jej poskytnutia,
resp. ju vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla. Dlžník je povinný
preukázať sa účtovnými dokladmi o účele využitia poskytnutej sociálnej
pôžičky.
f) súhlas občana, že pri nedodržaní čo i len jednej dohodnutej splátky, si Obec
Valaliky uplatní na ÚPSVaR oprávnenie žiadať o ustanovenie osobitného
príjemcu dávok a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi; u zamestnávateľa
zrážkou zo mzdy.
Spôsob úhrady bude dohodnutý v zmluve o poskytovaní sociálnej pôžičky.
4. Sociálna pôžička je bezúročná.
5. Sociálna pôžička sa poskytuje v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom z účtu
Obce Valaliky na účet právnickej alebo fyzickej osoby, od ktorej občan kupuje
základné vybavenie domácnosti.
Sociálna pôžička sa poskytuje maximálne do výšky 300 €, ak Obec Valaliky vyčlení
finančné prostriedky z rozpočtu obce Valaliky.
§4
Poskytovanie materiálnej pomoci
Občanom Obce Valaliky postihnutým živelnou pohromou, prírodnou katastrofou
alebo požiarom sa na základe ich písomnej žiadosti, môže v súlade s ustanoveniami § 3
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, poskytnúť okrem
materiálnej pomoci v odôvodnených prípadoch aj jednorázová finančná pomoc podľa
rozsahu škody, ktorá im vznikla. O výške jednorázovej finančnej alebo materiálnej pomoci
rozhodne obecné zastupiteľstvo svojim uznesením na základe predloženej dokumentácie
spracovanej obecným úradom a vyjadrenia znalca.
§5
Úmrtie občana
Pri úmrtí osamelého občana, ktorému nemá kto z príbuzných zabezpečiť pohreb, Obec
Valaliky uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov,
formou faktúry. Úhradu poskytnutej sumy si obec v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní

zosnulého občana. Ak občan nezanechal po sebe žiaden majetok, výdavky spojené
s pohrebom znáša obec Valaliky.
§6
Všeobecné ustanovenia
1. O výške jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej pôžičky rozhodne starosta obce
na základe predloženej dokumentácie spracovanej obecným úradom, v súlade so
schváleným rozpočtom obce. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne pre jednu
rodinu vo výške do 166 € ročne podľa závažnosti prípadu.
2. Obec Valaliky vydá žiadateľom o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi rozhodnutie o výške
poskytnutej jednorázovej dávky, alebo o neposkytnutí jednorázovej dávky.
§7
Záverečné ustanovenia
1. V zmysle tohto VZN je možné poskytnúť jednorazovú dávku v HN a sociálnu pôžičku len
občanovi, ktorý má trvalý pobyt vo Valalikoch.
2. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne občanovi, ktorý nemá žiadne záväzky
( nedoplatky na miestnych daniach a poplatkoch) voči Obci Valaliky.
Žiadosť o sociálnu pomoc sa predkladá na obecný úrad.
3. Obecné zastupiteľstvo vo Valalikoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN na svojom
zasadnutí dňa 26.01.2011 uznesením č. 5/2011.
4. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší VZN č. 1/2007 obce Valaliky, ktorým sa
vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí zo dňa
21.06.2007.

Ing. Štefan Petrík
starosta obce

