MESTO KEŽMAROK

Všeobecne záväzné nariadenie

č. 4/2010
o poskytovaní jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnej dávky pomoci občanom mesta Kežmarok

Mesto Kežmarok na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona č. 599/2003 Z.z.) a zákona č. 601/2003
Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákona č. 601/2003
Z.z.) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len nariadenie ) :

ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto nariadenie upravuje poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi podľa § 15 zák.
č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a priznanie
mimoriadnej dávky pomoci obyvateľovi mesta (ďalej len občanovi) podľa § 3 zák. č. 369/1990
Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorými Mesto Kežmarok pri výkone svojej
samosprávnej pôsobnosti poskytuje sociálnu pomoc.

Článok 2
Základné ustanovenia
(1) Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia je
a) občan s trvalým pobytom v meste Kežmarok, ktorý má podľa príslušných ustanovení
zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri
obyvateľov Slovenskej republiky vyznačené v doklade totožnosti ulicu, súpisné a
orientačné číslo
b) fyzická osoba, ktorej pobyt je možné prostredníctvom registra obyvateľov označiť ako
pobyt občana mesta Kežmarok.
(2) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi je dávka, ktorú môže mesto poskytnúť občanovi v
hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, ktorým sa v čase podania žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi vypláca
dávka a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z.z.
(3) Mimoriadna dávka pomoci 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 na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak
nie vyšší ako suma životného minima určeného § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z.z.
(4) Občan, ktorý žiada o poskytnutie dávky podľa ods. 2 alebo 3 tohto článku, nesmie mať voči
Mestu Kežmarok nevysporiadané finančné záväzky (daňové nedoplatky a pod.).
(5) Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne
posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom
spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením (§2
zákona č. 599/2003 Z.z.).
(6) Za vlastné pričinenie zabezpečenia príjmu alebo zvýšenia príjmu na účely posudzovania
hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi
sa považuje vlastná práca, užívanie vlastného majetku a uplatnenie zákonných nárokov v
zmysle § 5 až § 9 zákona č.599/2003 Z.z.

(7) 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.
(8) Nepriaznivá sociálna situácia je pre účely tohto nariadenia ohrozenie fyzickej osoby
prípadne spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
a) sociálnym vylúčením
b) obmedzením schopnosti spoločensky sa začleniť
c) neschopnosťou samostatne riešiť svoje problémy
d) nezabezpečením nevyhnutných podmienok pre uspokojovanie základných životných
potrieb pre svoje životné návyky alebo spôsob života
e) neschopnosťou samostatne riešiť svoju krízovú sociálnu situáciu pre nepriaznivý
zdravotný stav alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný
dôchodok.
(9) Krízová sociálna situácia je pre účely tohto nariadenia ohrozenie života alebo zdravia
fyzickej osoby a rodiny, ktoré vyžaduje bezodkladné riešenie.

ČASŤ II.
FORMY A SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI
Článok 3
Jednorázová dávka v hmotnej núdzi
(1) Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorý je odkázaný na
poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke najmä v prípadoch keď je
a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby
b) ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa
c) možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci
d) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné
vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa nad rámec
dotácie na školské potreby v zmysle Výnosu Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR č. 29775/2007-II/1 zo dňa 05.12.2007 v znení neskorších predpisov.
(2) Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.
(3) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť takému občana
alebo rodine, ktorých životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie
peňažnej dávky.
(4) Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac však do výšky stanovenej v článku 4 tohto nariadenia.
(5) Na poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok. V odôvodnených
prípadoch sa môže poskytnúť po častiach, ako súčet takto poskytnutých dávok jednému
občanovi, zároveň však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v článku 4 tohto
nariadenia. Odôvodneným prípadom sa rozumie neschopnosť žiadateľa narábať s
finančnými prostriedkami (ak hrozí zneužitie prostriedkov na iné účely ako je uvedené
v rozhodnutí a občan s touto formou poskytnutia dávky súhlasí a pod.) .
(6) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým
osobám spoločne posudzovaným podľa tohto nariadenia za predpokladu, že si uplatnila
zákonné nároky. Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia

zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v
hmotnej núdzi sa nepovažujú za občanov v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z.
(7) Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť tomu istému žiadateľovi najviac raz
za tri roky.
(8) Na konanie o poskytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
(1) O výške jednorázovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta s prihliadnutím na
výšku finančných prostriedkov v rozpočte mesta určených na poskytovanie jednorázových
dávok v hmotnej núdzi, schválených mestským zastupiteľstvom na príslušný rok, po
prerokovaní v komisii sociálnej a bytovej.
(2) Jednorázová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá najviac
a) jednotlivcovi do výšky 30 €
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (v prípade, ak už majú dospelé
deti) do výšky 60 €
c) osamelému rodičovi alebo rodine s 1 - 3 nezaopatrenými deťmi do výšky 100 €
d) rodine s 4 a viac nezaopatrenými deťmi do výšky 130 €.
(3) Výška jednorázovej dávky v hmotnej núdzi sa určí na základe zistenia rozdielu medzi
sumou zákonného nároku (v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z) a príjmom posudzovanej
osoby a spoločne posudzovaných fyzických osôb s prihliadnutím na deklarovanú potrebu,
naliehavosť ako aj spôsob života žiadateľa o sociálnu pomoc.

Článok 5
Mimoriadna dávka pomoci
(1) Mimoriadnu dávku pomoci môže mesto priznať občanovi na úhradu mimoriadnej
udalosti, ktorá si vyžaduje okamžité riešenie a priamo súvisí s nepriaznivou sociálnou
situáciou žiadateľa, vznikom náhlej núdze alebo sociálnej udalosti.
(2) Za mimoriadne udalosti na účely priznania mimoriadnej dávky pomoci sa považujú 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
so súhlasom užívateľa alebo majiteľa požiarom poškodenej nehnuteľnosti
b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne
posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a žiadateľ zabezpečuje pohreb zomrelého, ak
pozostalá rodina je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo príjem žiadateľa (jeho
rodiny) neprevyšuje životné minimum spoločne posudzovaných osôb v zmysle zákona č.
601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
c) kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa (detí) žiadateľa, ktorý je odkázaný na dávky v
hmotnej núdzi alebo jeho príjem neprevyšuje
životné minimum spoločne
posudzovaných osôb v zmysle zákona č. 601/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

d) liečbu závažného ochorenia (ochorení) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so
žiadateľom
spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú hradené zo
zdravotného poistenia
e) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických
osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak si uplatnili zákonné nároky na
dávku sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a
tvoria spoločnú domácnosť.
(3) Mimoriadna dávka pomoci je dobrovoľná forma sociálnej pomoci mesta a na jej priznanie
nie je právny nárok.
(4) Spôsob poskytnutia mimoriadnej dávky pomoci a účel využitia tejto pomoci bude uvedený v
priznaní a môže mať tieto formy
a) finančnú, ktorá je poskytnutá žiadateľovi v hotovosti v pokladni mesta alebo zaslaná
prostredníctvom pošty, prípadne na účet,
b) vecnú, ktorú si žiadateľ prevezme na oddelení sociálnych vecí, alebo mu je zaslaná
prostredníctvom pošty.
(5) Na konanie o poskytnutí mimoriadnej dávky pomoci sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov.
(6) Mimoriadnu dávku pomoci možno priznať žiadateľovi spravidla jedenkrát v roku, najviac do
výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného
minima posudzovanej osoby alebo spoločne posudzovaných osôb.
(7) Mimoriadnu dávku pomoci priznáva mesto zo svojho rozpočtu.
Článok 6
Posudzovanie poskytnutia jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
a mimoriadnej dávky pomoci
(1) Žiadateľ o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky
pomoci podáva písomnú žiadosť na Mestský úrad v Kežmarku, oddelenie sociálnych vecí
spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú najmä
a) potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích
povinnostiach určených súdom s kópiou právoplatného rozhodnutia súdu, potvrdenia o
iných príjmoch (dôchodok, podpora v nezamestnanosti, príjem zo závislej činnosti,
podnikateľskej činnosti a pod.)
b) potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je
nezamestnaný, ale nie je dobrovoľne nezamestnaný
c) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
d) potvrdenie školy o tom, že dieťa navštevuje školu, ak je žiadateľom rodina s maloletým
dieťaťom alebo viacerými deťmi
e) potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči mestu žiadne daňové nedoplatky, nedoplatky na
TKO, nedoplatky na nájomnom za nájom mestského bytu a pod.
(2) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, oddelenie sociálnych vecí Mestského úradu v
Kežmarku (ďalej len poskytovateľ) vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti.
(3) Ak žiadateľ v lehote ôsmich kalendárnych dní nedoplní svoju žiadosť o chýbajúce údaje
alebo doklady, žiadosť bude po uplynutí osemdňovej lehoty zamietnutá. V prípadoch
hodných osobitného zreteľa, poskytovateľ môže lehotu primerane predĺžiť.
(4) Po predložení úplnej žiadosti, sociálny pracovník poskytovateľa uskutoční šetrenie v
domácnosti žiadateľa alebo v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava, z dôvodu
preverenia podmienok uvedených článku 2 ods. 8 tohto nariadenia, o čom vyhotoví
úradný záznam.

(5) Po prerokovaní žiadosti komisiou sociálnou a bytovou, oddelenie sociálnych vecí predloží
žiadosť spolu s návrhom komisie a oddelenia na rozhodnutie primátorovi mesta, ktorý
rozhodne o poskytnutí alebo neposkytnutí jednorázovej dávky v hmotnej núdzi.
(6) V prípade žiadosti o mimoriadnu dávku pomoci oddelenie sociálnych vecí, po uplatnení
postupu uvedeného v ods. 4 tohto článku, predloží žiadosť spolu s návrhom oddelenia na
priznanie alebo nepriznanie mimoriadnej dávky na rozhodnutie primátorovi mesta.
(7) Žiadateľ je povinný do 30 dní od vyzvania poskytovateľom, preukázať účelné vynaloženie
prostriedkov priznaných jednorázovou dávkou v hmotnej núdzi alebo mimoriadnou dávkou
pomoci.
(8) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi alebo
priznaná mimoriadna dávka pomoci
nepreukáže účelné vynaloženie priznaných
prostriedkov v lehote uvedenej v ods. 8 tohto článku, je povinný celú priznanú sumu vrátiť
mestu, buď v hotovosti do pokladne, alebo bezhotovostne na účet mesta.
(9) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola poskytnutá jednorázová dávka v hmotnej núdzi
alebo priznaná mimoriadna dávka pomoci, bol vyzvaný na jej vrátenie a nereaguje na
túto výzvu, poskytovateľ si bude uplatňovať vrátenie finančných prostriedkov v súdnom
konaní.
ČASŤ III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 7
Účinnosť nariadenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku
uznesením č. 45/2010 zo dňa 18.3.2010.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 2.4.2010.
(3) Dňom účinnosti tohto VZN strácajú platnosť Zásady poskytovania jednorázových dávok
v hmotnej núdzi v meste Kežmarok vydané primátorom mesta 7.3.2007.
V Kežmarku dňa 18.3.2010

Ing. Igor Šajtlava v.r.
primátor mesta
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Ing. Miroslav Perignáth v.r.
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