Zásady obce Ipeľský Sokolec o podmienkach poskytovania
jednorazových dávok a mimoriadnych dávok
Starosta obce Ipeľský Sokolec v súlade s §3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s §27 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci
v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Vydáva tieto

Zásady obce Ipeľský Sokolec o podmienkach poskytovania
jednorazových dávok a mimoriadnych dávok
(ďalej len „Zásady“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1.) Tieto zásady stanovujú podmienky a postup pri poskytovaní sociálnej výpomoci z
rozpočtu obce Ipeľský Sokolec pre občanov obce za účelom zmiernenia sociálnej
alebo mimoriadnej udalosti.
2.) Sociálnu výpomoc poskytuje obec formou:
a. jednorazovej dávky,
b. mimoriadnej dávky.
3.) Sociálna výpomoc sa poskytuje na základe písomnej žiadosti (príloha č.1), ktorá je
predložená starostovi alebo OZ na schválenie.
4.) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky nie je
právny nárok.
Článok II.
Pôsobnosť obce
1.) Pôsobnosť obce je upravená v zákone č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a
zmene a doplnení niektorých zákonov. Výška životného minima sa určuje podľa
zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v platnom znení.
Článok III.
Vymedzenie základných pojmov
Oprávnením žiadateľom podľa týchto Zásad sa rozumie občan, ktorý je fyzická osoba s
trvalým pobytom na území obce Ipeľský Sokolec.
Jednorazová dávka1) je dávka, ktorú môže obec poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a
fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa v čase
podania žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vypláca dávka a príspevky k dávke v
hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z..
Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená
1)

§17 z. č. 417/2013 Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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najmä na zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, bielizne, obuvi, nevyhnutného vybavenia
domácnosti, a to postele, stola, stoličky, chladničky, sporáku, variča, vykurovacieho telesa,
paliva, práčky, periny, posteľnej bielizne, bežného kuchynského riadu, mimoriadnych
liečebných nákladov alebo školských potrieb.
Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov,
najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Súčet
súm opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie
presiahnuť sumu podľa prvej vety.
Mimoriadna pomoc občanovi je dávka, ktorú môže obec Ipeľský Sokolec priznať na úhradu
mimoriadnych udalosti súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom
sociálnej udalosti. Podmienkou priznania mimoriadnej dávky nie je stav hmotnej núdze.
Hmotná núdza1) je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje sumy
životného minima ustanovené osobitným predpisom2) a členovia domácnosti si nevedia alebo
nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku a uplatnením
nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
Hmotná núdza sa zisťuje posúdením príjmu, majetku a možnosti uplatnenia nárokov členov
domácnosti v zmysle § 7 až § 8 zákona č. 417/2013 Z. z..
Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod
ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
Nepriaznivá sociálna situácia3) podľa týchto zásad je ohrozenie fyzickej osoby sociálnym
vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje
problémy:
a) z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných
životných potrieb,
b) pre svoje životné návyky, spôsob života, závislosť od návykových látok alebo návykových
škodlivých činností,
c) pre ohrozenie jej vývoja z dôvodu jej zdravotného postihnutia, ak ide o dieťa do siedmich
rokov veku,
d) pre ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
e) z dôvodu, že dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného
predpisu1) (ďalej len "dôchodkový vek"),
f) pre výkon opatrovania fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
g) pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných
fyzických osôb, alebo
h) pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a
generačne reprodukovanej chudoby.
Krízová sociálna situácia4) podľa týchto zásad je ohrozenie života alebo zdravia fyzickej
osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie sociálnou službou.
Príjemca je pre účely týchto Zásad fyzická osoba, ktorej sa poskytuje jednorazová dávka
alebo mimoriadna dávka občanovi.
Sociálna výpomoc – je nenárokovateľná dávka, ktorú obec poskytuje v súlade týchto zásad.
1)
2)

§ 2 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§2 zákona č. 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3)

§2 ods. 2. Z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
4)
§2 ods. 4. Z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
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Článok IV.
Všeobecné podmienky poskytovania jednorazovej dávky
1.) Obec Ipeľský Sokolec (ďalej len „obec“) môže poskytnúť jednorazovú dávku
oprávnenému žiadateľovi, ktorý je v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s
oprávneným žiadateľov hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a
príspevky1
2.) Žiadateľ, ktorému sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi, je povinný
preukázať použitie plnenia na účel uvedený v žiadosti o poskytnutí jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi, v lehote najneskoršie do konca príslušného roka odo dňa
prevzatia plnenia, a to predložením dokladov o nákupe, prípadne iných dokladov alebo
dôkazov preukazujúcich použitie poskytnutého plnenia .
3.) V prípade, ak osoba, ktorej bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi
nepreukáže v lehote uvedenej v ods. 2) tohto článku použitie poskytnutého plnenia na
účel uvedený v žiadosti je povinná vrátiť prevzaté plnenie v lehote určenej
poskytovateľom na vrátenie plnenia.
4.) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje jedenkrát ročne.
Článok V.
Jednorazová dávka
1.) Jednorazovú dávku možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti oprávneného
žiadateľa na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 k týmto Zásadám. Oprávnený žiadateľ v
žiadosti uvedie účel, na ktorý žiada poskytnutie jednorazovej dávky.
2.) Oprávnený žiadateľ podáva obci žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky
prostredníctvom Obecného úradu v Ipeľskom Sokolci (ďalej len ,,OÚ").
3.) Opodstatnenosť žiadosti, jej úplnosť a súlad s kritériami týchto Zásad posúdi
pracovník OÚ
4.) O poskytnutie jednorazovej dávky rozhoduje starosta obce do výšky 100,00 Eur nad
uvedenou sumou rozhoduje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na objem
finančných prostriedkov v rozpočte obce.
5.) Jednorazová dávka sa môže vyplácať formou:
a) peňažného plnenia - v hotovosti cez pokladňu OÚ do 10 dní po priznaní
jednorazovej dávky
b) peňažného plnenia - bezhotovostným prevodom na účet žiadateľa 10 dní po
priznaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
Článok VI.
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi
1.) Mimoriadnu dávku na pomoc oprávnenému žiadateľovi môže obec priznať na úhradu
mimoriadnych udalostí súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom
sociálnej udalosti.
2.) Za mimoriadne udalosti pre účely poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc
oprávnenému žiadateľovi sa považujú okrem vyššie uvedených výdavky najmä na:
a. odstraňovanie následkov živelnej pohromy t. j. záplavy, víchrice, požiaru v
prípade, že ho nezapríčinila osoba žijúca v nehnuteľnosti alebo osoba, ktorá sa
v nehnuteľnosti zdržiavala s vedomím užívateľa alebo majiteľa požiarom
poškodenej nehnuteľnosti,
1

§ 10 až 15 zákona č. 417/2013 Z. z.
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b. zabezpečenie služieb spojených s pohrebom fyzickej osoby, ktorá bola s
oprávneným žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve
a zabezpečuje pohreb zomrelého.
3.) Mimoriadna dávka na pomoc oprávnenému žiadateľovi je dobrovoľná forma sociálnej
pomoci obce a na jej priznanie nie je právny nárok.
4.) O poskytnutie mimoriadnej dávky rozhoduje starosta obce do výšky 300,00 Eur nad
uvedenou sumou rozhoduje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na objem
finančných prostriedkov v rozpočte obce.
5.) Žiadateľ, ktorému sa poskytla mimoriadna dávka, je povinný preukázať použitie
plnenia na účel uvedený v žiadosti, v lehote najneskoršie do konca príslušného roka
odo dňa prevzatia plnenia, a to predložením dokladov o nákupe, prípadne iných
dokladov alebo dôkazov preukazujúcich použitie poskytnutého plnenia.
6.) V prípade, ak osoba, ktorej bola poskytnutá mimoriadna dávka v lehote uvedenej v
ods. 5.) tohto článku použitie poskytnutého plnenia na účel uvedený v žiadosti je
povinná vrátiť prevzaté plnenie v lehote určenej poskytovateľom na vrátenie plnenia.
7.) Maximálna výška mimoriadnej dávky, ktorú môže OZ schváliť je 500,00 eur.
8.) Mimoriadna dávka sa môže poskytnúť len jedenkrát v priebehu kalendárneho roka.
Článok VII.
Posudzovanie priznania mimoriadnej dávky na pomoc občanovi
Starosta alebo Obecné zastupiteľstvo môže aj napriek splneniu všetkých podmienok podľa
týchto zásad neschváliť predloženú žiadosť o sociálnu výpomoc.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
Tieto Zásady boli vydané starostom obce Ipeľský Sokolec a nadobúdajú účinnosť dňom 01.
09. 2020.
V Ipeľskom Sokolci, 15. 08. 2020
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Príloha č. 1

Obec Ipeľský
Sokolec

Žiadosť
o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
a mimoriadnu sociálnu dávku

Žiadateľ:
Meno a priezvisko: .................................................. .... r. č.
........................................................
bytom: ......................................................... č. OP ........................................ stav
......................
počet čl. domácnosti: ...................
Meno a priezvisko členov domácnosti:
.............................................. r. č. .....................................
.............................................. r. č ......................................
.............................................. r. č. .....................................
.............................................. r. č. .....................................
.............................................. r. č. .....................................
...............................................r. č.......................................
Svoju žiadosť odôvodňujem nasledovne:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................
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Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol(a), sú pravdivé a nezamlčal(a) som
žiadnu skutočnosť, čo potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom a som si vedomý(á)
právnych následkov v prípade uvedenia nepravdivých skutočností.
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so
spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.. Bol(a) som poučený
(á), že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá osoba
kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej
som bol(a) informovaný(á), že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania
osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu
a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil(a).
.....................................
podpis

V prípade nezamestnanosti priložiť Rozhodnutie z ÚPSVaR
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