Dodatok č. 2/2012 VZN č. 3/2006
platnosť: od 30.03.2006
účinnosť: od 01.05.2012

Dodatok
Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 3/2006
o podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe
realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti
sociálnych vecí v znení Dodatku č. 1/2006
č. 2/2012
Mesto Svit v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov
vydáva tento
Dodatok k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Svit
(ďalej len „Dodatok“)
Čl. I
Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia
finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí v znení Dodatku č. 1/2006 sa mení a dopĺňa takto:
1. Slová: „Oddelenie sociálno-právnych činností“ vo všetkých slovesných tvaroch sa v celom texte
VZN nahrádzajú slovami: „oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností“
v príslušnom slovesnom tvare.
2. V § 1 ods. 1 sa posledná veta „Zároveň upravuje postup poskytovania jednorázových dávok
v hmotnej núdzi.“ nahrádza vetou, ktorá znie: „Zároveň upravuje postup a podmienky, na základe
ktorých Mesto Svit (ďalej len „mesto“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje
finančné prostriedky v oblasti sociálnych vecí formou jednorázových dávok:
a) jednorázových dávok v hmotnej núdzi,
b) jednorázových dávok sociálnej pomoci.“
3. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
4. V § 2 ods. 4 sa slová: „príslušnej komisii“ dopĺňajú slovami: „pri MsZ vo Svite (ďalej len „komisia“)“.
V celom texte VZN sa tak slová: „príslušná komisia“ vo všetkých slovesných tvaroch nahrádzajú
slovom: „komisia“ v príslušnom slovesnom tvare:
5. § 5 sa mení a znie:
„§ 5
Jednorázové dávky v hmotnej núdzi
1. Mesto v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 599/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a
doplnkov poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v
hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov
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na
a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti,
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) na mimoriadne liečebné náklady.
2. Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej, spravidla jedenkrát v kalendárnom roku.
3. Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac však do výške trojnásobku životného minima určeného osobitným predpisom.
4. Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou /dobrovoľnou/ dávkou a na jej poskytnutie
nie je právny nárok.
5. Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mesto zo svojho rozpočtu.
6. Mesto pri rozhodovaní skúma sociálnu situáciu žiadateľa ako aj osôb spoločne posudzovaných.
7. Komisia individuálne posúdi žiadosti o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a
predloží návrh, na základe ktorého mesto vydá rozhodnutie.
8. Na konanie o poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č.71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.“
6. Za § 5 sa vkladá § 6, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 6
Jednorázové dávky sociálnej pomoci
1. Jednorázovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú s občanom spoločne
posudzované , nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového príjmu
nepresahuje trojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom. Túto dávku v
odôvodnených prípadoch možno poskytnúť aj prostredníctvom sociálnej pracovníčky mesta.
2. Jednorázovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov
súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so vznikom sociálnej udalosti.
3. Za mimoriadne výdavky pre účely poskytnutia jednorázovej dávky sociálnej pomoci sa považujú
výdavky najmä na:
a) na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, t.j. požiaru, záplavy,
víchrice, havarijných situáciách ako aj v iných situáciách, ktoré si vyžadujú osobitnú pomoc.
Pod pojmom situácia vyžadujúca osobitnú pomoc sa rozumie stav, do ktorého sa dostal
občan, rodina dieťa bez vlastného zavinenia,
b) na zabezpečenie pochovania mŕtveho v rámci dôstojnosti a etického cítenia v zmysle § 6,
ods. 1 a ods. 3 č. 470/2005 Z.z. zákona o pohrebníctve v znení neskorších predpisov,
c) úhrada nákladov pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná.
4. Jednorázovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť aj rodine s nezaopatrenými deťmi bez
ohľadu na výšku celkového príjmu rodiny pri narodení:
a) trojčiat a viac detí,
b) dvojčiat opakovane do dvoch rokov.
5. Jednorázová dávka sociálnej pomoci je fakultatívnou /dobrovoľnou/ dávkou sociálnej pomoci
mesta a na jej poskytnutie nie je právny nárok.
6. Jednorázovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac však do výške trojnásobku životného minima určeného osobitným predpisom.
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7. Jednorázovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej, spravidla raz v kalendárnom roku.
8. Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mesto zo svojho rozpočtu.
9. Mesto pri rozhodovaní skúma sociálnu situáciu žiadateľa ako aj osôb spoločne posudzovaných.
10. Komisia individuálne posúdi žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky sociálnej pomoci a
predloží návrh k schváleniu primátorovi mesta.
11. Na konanie o poskytnutí jednorázovej dávky sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Doterajší § 6 sa označuje ako § 7.
Čl. II
1. Tento Dodatok bol vyvesený na pripomienkovanie dňa 22.02.2012 a zvesený dňa 29.03.2012 bez
pripomienok občanov. Tento Dodatok schválilo Mestské zastupiteľstvo vo Svite na svojom
zasadnutí dňa 29.03.2012, uznesením č. 39/2012.
2. Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňa 01.05.2012.

Vo Svite dňa 22.02.2012

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

Doložky :
•

Uvedený návrh tohto dodatku všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na
pripomienkovanie na úradnej tabuli mesta:

dňa : 22.02.2012
•

pečiatka

podpis: .................................

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bol zvesený z úradnej tabule mesta :

dňa : 16.04.2012

•

podpis: ..................................

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia bolo po jeho schválení mestským
zastupiteľstvom vyvesený (publikovaný) na úradnej tabuli mesta :

dňa : 30.03.2012

•

pečiatka

pečiatka

podpis: ...................................

Uvedený dodatok všeobecne záväzného nariadenia nadobudol účinnosť

dňa : 01.05.2012

pečiatka

podpis: ...................................

-3-

