MESTO Komárno

Návrh
Všeobecné záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 25/2015, ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecné záväzného nariadenie Mesta Komárna č. 1/2013 o poskytovaní jednorázovej
dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom

1) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno vyvesený na úradnej tabuli
mesta dňa: 12.11.2015
2) Dňom vyvesenia návrhu Všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť najmenej
10 dňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť
pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na internetovej
stránke mesta www.komarno.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Nám.
gen. Klapku 1, 94501 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový
text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Komárno v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení do
(vrátane): 23.11.2015

3) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno zvesený z úradnej tabule
mesta dňa: ...........................

Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 25 /2015 o poskytovaní
jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky občanom,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárna č. 1/2013
o prenajímaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom
Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona a § 11 ods.1 písm. g)
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na
tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Komárna č. 1/2013 o poskytovaní
jednorázovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom sa mení a dopĺňa
nasledovne:
1. Názov znie: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo 25/2015 o poskytovaní
jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky občanom
2. Toto znenie „jednorázová dávka v hmotnej núdzi“ v celom texte Všeobecne záväzného
nariadenia sa nahrádza slovami „jednorazová dávka“.
3. V § 1 ods. (1) v poslednej vete slovo „žiadateľ“ sa nahradí slovom „domácnosť“
4. § 2 sa dopĺňa odsekom ( 2) , ktorý znie:
„ Domácnosťou pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) jednotlivec
b) dvojica bez detí (manžel a manželka, druh a družka)
c) rodina s nezaopatreným dieťaťom alebo najviac
nezaopatrenými deťmi
d) rodina s viac ako štyrmi nezaopatrenými deťmi“

so

štyrmi

5. V § 3 odsek (1) znie:
„Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu
mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi.„
V §3 odsek (3) znie: „ Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje
sumy životného minima a členovia domácnosti si nevedia alebo nemôžu prácou,
výkonom vlastníckeho práva k matku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem a alebo
zvýšiť príjem.“
V § 3 odsek (4) sa vypúšťajú odseky 5,6,7 sa označujú ako 4,5,6.
6. V § 4 ods. 1 znie:
„ Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov
domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je
určená najmä na:
a) zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi
b) nevyhnutného vybavenia domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky,
sporáku, variča, vykurovacieho telesa, paliva, práčky, periny, posteľnej
bielizne, bežného kuchynského riadu
c) mimoriadnych liečebných nákladov

d) školských potrieb“
V § 4 odsek (7) celé znenie sa vypúšťa

7. V § 5 odsek (2) znie:
„Jednorazová dávka môže byť poskytnutá v nasledujúcich limitoch:
a) pre jednotlivca max. do výšky 30,00 €
b) pre dvojicu bez detí (manžel a manželka, druh a družka) max. do výšky 60,00
€
c) pre rodinu s nezaopatreným dieťaťom alebo najviac so štyrmi nezaopatrenými
deťmi max. do výšky 100,00 €
d) pre rodinu s viac ako štyrmi nezaopatrenými deťmi max. do výšky 130,00 €“
V § 5 odsek (3) znie:
„Výška jednorazovej dávky je určená v max. limitoch podľa § 6 ods. 2 tohto
nariadenia s prihliadnutím na rozdiel medzi sumou životného minima v zmysle zákona
o životnom minime domácnosti a jej celkovým príjmom, na deklarovanú potrebu,
naliehavosť, na spôsob života a životné návyky domácnosti.“
8. V § 6 odsek (5) slovo „žiadateľ“ sa nahradí slovom „domácnosť“
Článok 2
(1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo
v Komárne dňa ........2015.
(2) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom .........

Komárno dňa ........ 2015
Ing. László Stubendek
primátor mesta

Vyvesené:
Zvesené:

