Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. ..../2017
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi , mimoriadnej dávky občanom
a príspevku z fondu krízovej intervencie
Mestské zastupiteľstvo v Komárne na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, ust. § 27 písm. a) zákona č.
417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej
len zákona č. 417/2013 ) a § 24 Zákona č.448//2008 o sociálnych službách a o zmene
a doplnení zákona č.455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní
sociálnej pomoci v meste Komárno ( ďalej len nariadenie )
§1
Základné pojmy
(1) Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorej pobyt je možné
prostredníctvom registra obyvateľov označiť ako trvalý pobyt občana mesta Komárno.
(2) Domácnosťou pre účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) Jednotlivec
b) Dvojica bez detí (manžel a manželka, druh a družka)
c) Rodina a s nezaopatreným dieťaťom alebo s najviac štyrmi nezaopatrenými
deťmi
d) Rodina s viac ako štyrmi nezaopatrenými deťmi
(3) Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi.1
(4) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorú môže mesto priznať občanovi,
ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú podľa
zákona č. 601/2003 Z.z., je nižší ako 1,5 násobok životného minima.
(3) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti nedosahuje sumy životného
minima a členovia domácnosti si nevedia, alebo nemôžu prácou výkonom vlastníckeho
práva k majetku a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem,
(4) Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby
a fyzických osôb, ktoré sa s občanom posudzujú v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. a pod
ktorou nastáva stav hmotnej núdze.
(5) Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto nariadenia ohrozenie fyzickej osoby
prípadne spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti:
a)
b)
c)
d)

sociálnym vylúčením,
obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť,
neschopnosťou samostatne riešiť svoje problémy,
nezabezpečené nevyhnutné podmienky pre uspokojovanie základných životných
potrieb pre svoje životné návyky alebo spôsob života,
e) neschopnosť samostatne riešiť svoju krízovú sociálnu situáciu pre nepriaznivý
zdravotný stav alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na starobný dôchodok.
§2
1

§ 17 ods. 1 zákon č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
(1) 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
(2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.
(3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť pre takého
občana alebo rodinu, ktorej životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné
využitie peňažnej formy jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
(4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázateľných
životných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 3 tohto nariadenia.
(5) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a je možné ju
poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa
môže poskytovať opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi,
zároveň však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v § 3 tohto nariadenia.
(6) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mesto zo svojho rozpočtu na základe
predloženia úplnej žiadosti (Príloha č. 1) s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na
základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta na ktorom sa žiadateľ
obvykle zdržiava.
§3
Limity pre jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
(1) O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta s prihliadnutím na
objem finančných prostriedkov v rozpočte mesta určených na poskytovanie
jednorázových dávok v hmotnej núdzi schválených v Mestskom zastupiteľstve.
(2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledujúcich limitoch :
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 50 EUR,
b) pre dvojicu bez detí (manžel a manželka, druh a družka) max.do výšky 80 Eur
c) pre rodinu s jedným nezaopatreným deťaťom alebo najviac so štyrmi nezaoptarenými
deťmi maximálne do výšky 150 EUR,
d) rodine so štyrmi a viac nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 180 EUR.
(3) Výška jednorazovej dávky je určená v max. limitoch podľa § 3 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

§4
Posudzovanie poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
(1) Žiadateľ o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý je občanom v Komárne
spĺňajúcim podmienky tohto nariadenia podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad
v Komárne spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú :
a) žiadosť o priznanie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi,
b) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích
povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia príslušného súdu,
c) potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je
nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
d) čestné prehlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných
osôb,
e) vyjadrenie školy o návšteve a hodnotenia žiaka, ak je žiadateľom o jednorázovú
dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom, deťmi.
f) potvrdenie, že žiadateľ, ani s ním spoločne posudzovaní členovia domácnosti, nemajú
nedoplatok na úhrade za miestne dane a poplatok alebo iné záväzky voči Mestu
Komárno
(2) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, príslušné oddelenie Mestského úradu
v Komárne ( ďalej len príslušné oddelenie MsÚ ) vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
(3) Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote do 8–ich kalendárnych dní
od prevzatia výzvy nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, nebude
jeho žiadosť o túto dávku akceptovaná ako opodstatnená.
§5
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi
(1) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi môže mesto Komárno priznať na úhradu
mimoriadnych udalostí súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom
sociálnej udalosti v zmysle § 5 ods. 2 tohto nariadenia.
(2) Za mimoriadne udalosti pre účely poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občana sa
považujú výdavky :
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy, t.j. záplavy, víchrice, požiaru v prípade že
ho nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti,
b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom
spoločne posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb
zomrelého, ak pozostalá rodina, ktorá pohreb zabezpečuje je odkázaná na dávky
hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne
posudzovaných osôb v zmysle zákona 601/2003 Z.z.
(4) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dobrovoľná forma sociálnej pomoci mesta a na
jej priznanie nie je právny nárok.
(5) Na konanie o poskytnutí mimoriadnej dávky pomoci sa nevzťahuje zákon o správnom
konaní v znení neskorších zmien a doplnkov.
(6) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi, možno priznať spravidla jedenkrát v roku najviac
do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac do výšky dvojnásobku životného
minima posudzovanej osoby alebo spoločne posudzovaných osôb.

(7) Mimoriadna dávka na pomoc občanovi priznáva mesto zo svojho rozpočtu.
§6
Posudzovanie priznania mimoriadnej dávky na pomoc občanovi
(1) Žiadateľ o poskytnutie mimoriadnej dávky, je občanom mesta Komárna spĺňajúcim
podmienky tohto nariadenia, podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad v Komárne
spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú, v prípade živelnej pohromy
vyjadrenie znalca z prísl. odboru, v prípade pohrebu, potvrdenie o výške pohrebných
nákladov.
(2) Žiadateľ je povinný do 30 dní od poskytnutia mimoriadnej dávky preukázať účelné
vynaloženie prostriedkov priznaných mimoriadnou dávkou na pomoc občanovi.
(3) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná dávka na pomoc občanovi nepreukáže
účelné vynaloženie prostriedkov v termíne uvedenom v priznaní je povinný priznanú
sumu vrátiť na účet mesta.
§7
Fond krízovej intervencie
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Prostriedky určené na tvorbu fondu krízovej intervencie sa vytvárajú v procese
hospodárenia mesta pri tvorbe rozpočtu mesta vo výške 0,25 % z podielových daní2
príslušného kalendárneho roka
Objem finančných prostriedkov určených v príslušnom kalendárnom roku na
poskytovanie finančných príspevkov z fondu krízovej intervencie schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo v Komárne (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“).
Finančný príspevok z fondu krízovej intervencie schvaľuje primátor mesta Komárno,
na základe odporúčania Sociálneho a správneho odboru Mestského úradu Komárno a
na základe žiadostí podľa prílohy 3 tohto VZN.
Finančný príspevok z fondu krízovej intervencie je poskytovaný jednorazovo za 3 roky
na ten istý účel v zmysle § 8 ods. 1 VZN alebo opakovane v prípade ak ide o finančný
príspevok na účel v zmysle § 8 ods. 2 VZN.
Finančný príspevok z fondu krízovej intervencie jednorazovou formou sa poskytuje
maximálne do výšky 1500 Eur
Finančný príspevok z fondu krízovej intervencie opakovanou formou sa poskytuje
maximálne do výšky 180 Eur/mesiac v závislosti od príjmu žiadateľa a od ceny
poskytovanej služby.
§8
Žiadateľ finančného príspevku z fondu krízovej intervencie

(1)

2

Finančný príspevok fondu krízovej intervencie je určený pre fyzické osoby, na riešenie
nepriaznivej sociálnej situácie, v ktorej sa ocitli bez vlastného pričinenia, z dôvodu, že :
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných
potrieb ( voda, teplo, vzduch, potrava, spánok, bývanie)
b) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

c) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania
iných fyzických osôb
d) iné nepredvídateľné udalosti, ak je ohrozené zdravie alebo život žiadateľa alebo
s ním spoločne posudzovaných osôb
(2) Finančný príspevok fondu krízovej intervencie je určený pre fyzické osoby, ktorým sa
pre svoju nepriaznivú sociálnu situáciu s kumulovaným účelom poskytuje sociálna
služba v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a o poskytovanie tejto služby
sprostredkovalo Mesto Komárno
(3) O žiadateľovi musí byť zrejmé, že nemá rodinných príslušníkov , pomocou ktorých by
vedel riešiť (aspoň prechodne) svoju nepriaznivú sociálnu situáciu.
(4) Žiadateľ je obyvateľom mesta Komárno s trvalým pobytom na území mesta Komárno
a preukázateľne sa zdržiavajúc v meste Komárno minimálne 1 rok pred umiestnením.
§9
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z fondu krízovej intervencie a jej
schválenie
(1)
(2)

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí byť podaná písomne na tlačive, ktorá
tvorí Prílohu č. 3 tohto VZN.
Žiadosti o finančný príspevok v zmysle tohto VZN žiadatelia môžu podať na príslušný
útvar Mestského úradu Komárno

(3)

Žiadosti o finančný príspevok v zmysle tohto VZN spracúva a ich evidenciu vedie
Mestský úrad Komárno, Sociálny a správny odbor, Oddelenie sociálnych vecí, ktorý
posudzuje splnenie formálnych náležitostí žiadosti, opodstatnenosť žiadosti miestnym
šetrením, overí skutočnosti a okolnosti vedúce k podaniu finančného príspevku ako aj
splnenie podmienok v zmysle § 8 ods. 2 až 4 tohto VZN.

(4)

V prípade neúplnej žiadosti príslušný odbor písomne vyzve žiadateľa o doplnenie
žiadosti. Ak žiadateľ nedoplní svoju žiadosť do 10 kalendárnych dní odo dňa prevzatia
výzvy, jeho žiadosť bude zamietnutá.
§ 10
Podmienky poskytovania finančného príspevku z fondu krízovej intervencie

(1)
O priznaní finančnej dotácie rozhoduje primátor mesta Komárno na základe žiadosti
podaných v súlade s týmto VZN:
(2)

Pri rozhodovaní o výške finančného príspevku sa prihliada predovšetkým najmä na:
a) vážnosť nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa,
b) komplexnú sociálnu situáciu a povesť žiadateľa
c) na stav finančných prostriedkov na fonde krízovej intervencie ku dňu podania
žiadosti.

(3)

Na poskytnutie finančného príspevku v zmysle tohto VZN nie je právny nárok.

(4)

Finančný príspevok sa žiadateľovi poskytne po schválení žiadosti primátorom mesta
Komárno na základe písomnej Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v súlade s §
11 tohto VZN.

(5)

Žiadateľ je povinný strpieť vykonanie kontroly údajov a skutočností uvedených
v žiadosti a podkladov k nej pripojených, vykonanie miestneho šetrenia v jeho
domácnosti, ako aj použitie poskytnutého finančného príspevku z rozpočtu mesta
poverenými zamestnancami mesta.

§ 11
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku z fondu krízovej intervencie
(1)
(2)

Finančný príspevok sa poskytne na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku.
Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
a) označenie zmluvných strán,
b) výšku finančného príspevku ,
c) účel použitia finančného príspevku,
d) podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytovanou dotáciou a v súlade
s účelom,
e) dobu poskytovania finančného príspevku,
f) povinnosť vrátiť mestu poskytnutý
finančný príspevok použitého v rozpore
s účelom, na ktorý bol poskytnutý a povinnosť vrátiť nevyčerpané finančné
prostriedky z poskytnutého finančného príspevku,
g) povinnosť vyúčtovať mestu nakladanie s poskytnutým finančných príspevkom,
h) sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok v zmysle osobitných predpisov 3,
i) právo mesta kontrolovať efektívnosť a správnosť využitia poskytnutých finančných
prostriedkov,
j) miesto, dátum a podpisy zmluvných strán.

(3)

Vypracovanie zmlúv a ich evidenciu zabezpečuje mestský úrad.
§ 12
Zúčtovanie poskytnutého finančného príspevku z fondu krízovej intervencie

(1)

Poskytnutý finančný príspevok podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

(2)

Účelné využitie finančných prostriedkov poskytnutých z fondu krízovej intervencie
žiadateľ je povinný preukázať na tlačive (Príloha č. 3) doložením pokladničných blokov
alebo faktúr do 30 dní od ich poskytnutia.

(3)

V prípade, ak žiadateľ nepreukáže v stanovenej lehote účelné využitie poskytnutých
finančných prostriedkov, je povinný poskytnutú sumu v celej výške vrátiť na účet mesta
najneskôr do 15 dní po termíne stanovenom na zúčtovanie.

(4)

Nevyčerpané finančné prostriedky z poskytnutého finančného príspevku žiadateľ je
povinný vrátiť do rozpočtu mesta najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po
mesiaci v ktorom bol finančný príspevok poskytnutý.

§ 13
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bola zverejnený pred rokovaním
Mestského zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne
dňa ....................... .
(3) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta
Komárno.
(4) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta Komárno č. 1/2013
o poskytovaní jednorazovej dávky a mimoriadnej dávky občanom v znení VZN č. 25/2015.

V Komárne dňa ............2017

Ing. László Stubendek
primátor mesta
Vyvesené na ÚT: 6.6.2017
Zvesené z ÚT:.........................

Mesto Komárno
_______________________________________________________
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo ....../2017 o poskytovaní
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu
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1) Návrh VZN:
a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 6. 6. 2017
b) zverejnený na internetovej adrese mesta dňa: 6.6. 2017
2) Dňom vyvesenia návrhu 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.komárno.sk alebo
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Sociálny a správny odbor, Pevnostný
rad 3, 945 01 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 VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení do (vrátane): ...................2017
3) Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: ...................2017

