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Obecné  zastupiteľstvo  v  Zbehňove  v  zmysle  ustanovenia  §  6  ods.  1  zákona  SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, v nadväznosti na zákon č.448/2008 Z.z.
o sociálnych službách, zákon č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, sa uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení

č. 3/2020 o pravidlách poskytovania sociálnej pomoci

ČLÁNOK 1.

Úvodné ustanovenie

Účelom všeobecne  záväzného  nariadenia  je  stanoviť  pravidlá,  podľa  ktorých  obec
Zbehňov pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti, v zmysle § 4 ods. 3 písm. p) zákona
č.369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  platnom  znení,  §  80  zákona  č.448/2008  Z.z.  o
sociálnych službách a § 27 zákona č.417/2013 Z.z.  o pomoci  v hmotnej  núdzi  v platnom
znení,  poskytuje  svojim  obyvateľom  sociálnu  pomoc  spôsobom  jednorazovej  dávky  v
hmotnej  núdzi,  jednorazovej dávky v náhlej  núdzi,  alebo návratnej  finančnej výpomoci,  z
prostriedkov rozpočtu obce Zbehňov.

ČLÁNOK 2.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

1) Jednorazovú  dávku  v  hmotnej  núdzi  môže  obec  Zbehňov  poskytnúť  občanovi
s trvalým pobytom na území obce Zbehňov, ktorý je v hmotnej núdzi a osobám, ktoré
sa s takým občanom spoločne posudzujú a ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke.

2) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a ďalších fyzických osôb ktoré sa s takým
občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a svoj príjem nedokážu
zvýšiť vlastným pričinením.

3) Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby,
pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

4) Jednorazová  dávka  v  hmotnej  núdzi  sa  poskytuje  v  peňažnej,  vecnej  alebo
kombinovanej forme. Formu poskytnutia určí obec.

5) Jednorazová  dávka v  hmotnej  núdzi  je  určená  na  čiastočnú  úhradu mimoriadnych
výdavkov občana a  s  ním spoločne  posudzovaných členov domácnosti,  ktorým sa
poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená najmä
na  zabezpečenie  nevyhnutného  ošatenia,  bielizne,  obuvi,  nevyhnutného  vybavenia
domácnosti; mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.



6) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť na základe písomnej žiadosti,
doručenej Obecnému úradu v Zbehňove na predpísanom tlačive (Príloha č. 1), ktorá
okrem uvedenia účelu použitia a výšky žiadanej dávky, musí obsahovať:

a) potvrdenie o výške dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam

b) potvrdenie o príjme spoločne posudzovaných osôb

c) potvrdenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie

d) potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí

7) Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada najmä na:

a) starostlivosť o maloleté deti

b) príjem žiadateľa a členov jeho rodiny

c) majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb

d) zdravotný stav žiadateľa a rodinných príslušníkov

e) počet vyživovaných osôb

f) vlastné pričinenie občana riešiť hmotnú núdzu

8) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa neposkytne občanovi, ktorý:

a) nemá zaplatenú miestnu daň alebo poplatky

b) má nedoplatky voči obci

c) je rodičom nezaopatreného dieťaťa (detí), ktoré za posledný školský rok pred podaním

d) žiadosti má až v troch mesiacoch viac ako 15 neospravedlnených vyučovacích hodín

9) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno priznať do výšky skutočne preukázaných
nákladov, najviac do výšky sumy životného minima. Poskytnutie jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi a jej formu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

10) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi aj opakovane. Súčet
súm  opakovane  priznanej  jednorazovej  dávky  v  hmotnej  núdzi  v  tom  istom
kalendárnom roku nesmie presiahnuť sumu životného minima.



11) Sociálna  pomoc  poskytovaná  spôsobom  jednorazovej  dávky  v  hmotnej  núdzi  má
charakter nenávratnej pomoci. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie
je právny nárok.

12) Pri zistení použitia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v rozpore s účelom na aký
bola poskytnutá, je občan povinný po výzve obecného úradu, priznanú dávku v plnej
výške vrátiť.

13) V prípade, ak bola občanovi jednorazová dávka v hmotnej núdzi vyplatená neprávom
z dôvodu, že občan neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie
dávky, je občan povinný po výzve obecného úradu, neprávom poskytnutú dávku alebo
jej časť bezodkladne vrátiť.

ČLÁNOK 3.

Jednorazová dávka v náhlej núdzi

1) Náhla núdza je náhly stav nedostatku finančných prostriedkov, dôsledkom ktorého sa
občan a s ním spoločne posudzované osoby ocitli  v núdzi a sú vážne ohrozené ich
základné životné potreby, bezpečnosť alebo zdravie.

2) Jednorazová dávka v náhlej  núdzi  je určená na zabezpečenie  základných životných
potrieb občana a členov jej domácnosti.

3) Jednorazovú dávku v náhlej núdzi môže obec Zbehňov poskytnúť občanom s trvalým
pobytom  na  území  obce  Zbehňov,  ktorí  sa  ocitli  v  mimoriadne  ťažkej  situácii  a
potrebujú okamžitú pomoc v ich náhlej núdzi, spôsobenej:

a) živelnou pohromou

b) prírodnou katastrofou

c) požiarom

d) haváriou

e) úrazom, alebo náhlou chorobou

f) úmrtím člena rodiny

g) okradnutím

h) stratou zamestnania



i) alebo inou podobnou udalosťou

4) Jednorazová dávka v náhlej núdzi sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo kombinovanej
forme. Formu poskytnutia dávky určí obec, napr. zabezpečením prístrešia, náhradného
ubytovania, stravy, úhradou nevyhnutných liečebných nákladov alebo inej materiálnej,
príp. peňažnej pomoci.

5) Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada najmä na:

a) starostlivosť o maloleté deti

b) príjem žiadateľa a členov jeho rodiny

c) majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb

d) zdravotný stav žiadateľa a jeho rodinných príslušníkov

e) počet vyživovaných osôb

f) vlastné pričinenie občana riešiť svoju mimoriadnu situáciu

6) Jednorazovú dávku v náhlej  núdzi možno priznať do výšky skutočne preukázaných
nákladov, najviac do výšky sumy životného minima. Poskytnutie jednorazovej dávky v
náhlej núdzi a jej formu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

V  odôvodnených  a  neodkladných  prípadoch,  ak  je  ohrozené  zdravie  alebo  bezpečnosť
žiadateľa a s ním spoločne posudzovaných osôb, o poskytnutí jednorazovej dávky v náhlej
núdzi,  do  výšky  sumy  životného  minima,  má  právo  rozhodnúť  starosta  obce,  aj  bez
predchádzajúceho schválenia obecným zastupiteľstvom.

7) Jednorazovú dávku v náhlej núdzi možno poskytnúť občanovi aj opakovane. Súčet súm
opakovane priznanej jednorazovej dávky v náhlej núdzi v tom istom kalendárnom roku
nesmie presiahnuť sumy životného minima.

8) Sociálna  pomoc  poskytovaná  spôsobom  jednorazovej  dávky  v  náhlej  núdzi  má
charakter nenávratnej pomoci. Na poskytnutie jednorazovej dávky v náhlej núdzi nie je
právny nárok.

9) Pri zistení použitia jednorazovej dávky v náhlej núdzi v rozpore s účelom na aký bola
poskytnutá, je občan povinný po výzve obecného úradu, priznanú dávku v plnej výške
vrátiť.

10) V prípade, ak bola občanovi jednorazová dávka v náhlej núdzi vyplatená neprávom z
dôvodu, že občan neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie
dávky, je občan povinný po výzve obecného úradu, neprávom poskytnutú dávku alebo
jej časť bezodkladne vrátiť.



11) Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v náhlej núdzi
v tom istom kalendárnom roku sa vzájomne nevylučujú.

ČLÁNOK 4.

Návratná finančná výpomoc

1) Návratná  finančná  výpomoc  sa  poskytuje  občanovi  s  trvalým  pobytom  v  obci
Zbehňov,  na  preklenutie  nepriaznivej  životnej  situácie,  v  prípade  ohrozenia
základných životných potrieb občana a s ním spoločne posudzovaných osôb, na nutné
opravy  svojho  bytu  alebo  domu,  ktorého  stav  ohrozuje  bezpečnosť  alebo  zdravie
bývajúcich,  na  kúpu,  prípadne  opravu  základného  vybavenia  domácnosti,  na
zabezpečenie pohrebu, alebo z iného mimoriadne závažného dôvodu.

2) Návratná  finančná  výpomoc  sa  môže  poskytnúť  na  základe  písomnej  žiadosti,
doručenej Obecnému úradu v Zbehňove na predpísanom tlačive (Príloha č. l), ktorá
okrem  uvedenia  účelu  použitia  a  výšky  návratnej  finančnej  výpomoci,  musí
obsahovať:

a) potvrdenie o príjme, prípadne o výške dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávkam
žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

b) v prípade uchádzača o zamestnanie, potvrdenie o zaradení do zoznamu uchádzačov o
zamestnanie

c) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch (Príloha č. 1)

d) čestné vyhlásenie, že na majetok a príjmy žiadateľa a na majetok a príjmy ďalších
spoločne  posudzovaných  osôb  nie  je  vyhlásený  konkurz,  alebo  exekučné  konanie
(Príloha č.1)

3) Pri posudzovaní žiadostí sa prihliada najmä na:

a) príjem žiadateľa a členov jeho rodiny

b) majetkové a bytové pomery žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb

c) zdravotný stav žiadateľa a rodinných príslušníkov

d) počet vyživovaných osôb

e) vlastné pričinenie občana riešiť svoju nepriaznivú životnú situáciu

4) Návratná finančná výpomoc sa neposkytne občanovi, ktorý:



a) nemá zaplatenú miestnu daň alebo poplatky

b) má nedoplatky voči obci

c) neudržiava svoj majetok v súlade s dobrými mravmi

d) poškodzuje obecný majetok a sústavne narušuje občianske spolužitie

5) Návratnú finančnú výpomoc možno priznať najviac do výšky sumy životného minima.
Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

6) Sociálna pomoc poskytovaná spôsobom návratnej finančnej výpomoci, má charakter
návratnej pomoci a môže byť občanovi poskytnutá raz za tri roky.

Návratná finančná výpomoc je bezúročná, na poskytnutie ktorej nie je právny nárok.

Návratná finančná výpomoc môže byť občanovi poskytnutá aj v kombinácii s jednorazovou
dávkou v náhlej núdzi, na dofinancovanie toho istého účelu použitia.

7) Návratná finančná výpomoc sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí
návratnej finančnej výpomoci, ktorú uzatvára občan s obcou a ktorá obsahuje:

a. výšku pôžičky

b. účel pôžičky

c. výšku sumy spolufinancovania

d. lehotu splatnosti pôžičky

e. výšku pravidelných splátok

f. záväzok občana o termíne začatia splácania a doby splácania pôžičky

g. záväzok o vrátení nesplatenej časti pôžičky v plnej výške jednou sumou, ak
nebude použitá na účel, na ktorý sa poskytla

h. súhlas s ustanovením osobitného príjemcu dávok a príspevkov od ÚPSVaR,
prípadne  súhlas  o  vykonaní  zrážky  zo  mzdy  u  zamestnávateľa,  v  prípade
nedodržania  ustanovení  zmluvy.  V  prípade  porušenia  zmluvy  spôsobom
nesplácania  pôžičky  poskytnutej  na  úhradu  nákladov  súvisiacich  so
zabezpečením pohrebu, úhradu poskytnutej  sumy si  obec v plnej  výške má
právo uplatniť pri dedičskom konaní zosnulého občana

8) Návratnú finančnú výpomoc je občan povinný vrátiť najneskôr do 12 mesiacov od
poskytnutia.  V odôvodnených prípadoch doba vrátenia  môže byť predlžená najviac
o 6 mesiacov.



9) Pri  zistení  použitia  návratnej  finančnej  výpomoci  v rozpore s  účelom na aký bola
poskytnutá,  je  občan  povinný  po  výzve  obecného  úradu,  priznanú  pôžičku
bezodkladne v plnej výške vrátiť.

ČLÁNOK 5.

Záverečné ustanovenie

1) Obecné  zastupiteľstvo  v  Zbehňove  sa  uznieslo  na  tomto  všeobecne  záväznom
nariadení, na svojom zasadnutí dňa 14.12.2020, uznesením č. 5/OZ-7/2020.

2) Toto  všeobecne  záväzné  nariadenie  nadobúda  účinnosť  15.-tym  dňom  jeho
zverejnenia.

3) Všetky zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia podliehajú schváleniu
Obecným zastupiteľstvom v Zbehňove.

Ing. Ján Ferko

starosta obce



Príloha č. 1

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Meno a priezvisko: .......................................................................................................................
Dátum narodenia: .......................................................... rodné číslo: ..........................................
Bydlisko: ......................................................................................................................................

Vyhlasujem na svoju česť, že ja a osoby, ktorých majetok sa pre poskytnutie sociálnej pomoci
posudzuje, vlastním — nevlastním*) majetok v celkovej hodnote presahujúcej 5,000- Eur.

Vysvetlenie:
Za majetok sa považujú nehnuteľné a hnuteľné veci vrátane peňažných úspor. Za majetok sa
nepovažujú:

a) jedno osobné motorové vozidlo, ktoré sa využíva na individuálnu prepravu z dôvodu 
ťažkého zdravotného postihnutia a hodnota ktorého nie je vyššia ako 35 násobok sumy
životného minima, alebo ktoré je staršie ako 10 rokov

b) hnuteľné veci, ktoré tvoria nevyhnutné vybavenie domácnosti, hnuteľné veci, ktorými 
sú ošatenie alebo obuv a hnuteľné veci, na zakúpenie ktorých sa poskytol peňažný 
príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Vyhlasujem na svoju česť, že na môj majetok a príjmy a na majetok a príjmy ďalších 
spoločne
posudzovaných osôb je — nie je*) vyhlásený konkurz, alebo exekučné konanie.

Vyhlasujem na svoju česť, že v bežnom kalendárnom roku som ja alebo ďalšie spoločne 
posudzované osoby

a) neobdŕžal/a z rozpočtu obce Zbehňov inú sociálnu pomoc*)
b) obdŕžal/a z rozpočtu obce Zbehňov sociálnu pomoc, vo výške .................€ *)

Vyhlasujem, že všetky uvedené skutočnosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych 
následkov
nepravdivého čestného vyhlásenia.

V Zbehňove, dňa .................................
.....................................

       podpis občana

*)nehodiace sa prečiarknuť


