Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch
na základe § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, s použitím § 6 cit. zákona a v súlade so zákonom 195/1998 Z z. o sociálnej pomoci
v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Ostrovany toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2006
o poskytovaní finančného príspevku rodinám s deťmi, dôchodcom a občanom v
hmotnej núdzi z rozpočtu obce Ostrovany
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
1. Toto VZN upravuje podmienky priznania finančného príspevku rodinám s deťmi, dôchodcom a
občanom v hmotnej núdzi a určuje výšku finančného príspevku.
2. Na účely tohto VZN sa za rodinu považuje úplná alebo neúplná rodina s dieťaťom /deťmi/ vo
veku do 25 rokov, ktorá sa nachádza v hmotnej núdzi.
Za dôchodcu sa považuje poberateľ dôchodku, ktorého výška nepresahuje 1,2-násobok životného
minima.
Za občana v hmotnej núdzi sa považuje plnoletá fyzická osoba a ďalšie plnoleté fyzické osoby,
ktoré sa posudzujú spoločne s občanom, ak súhrn ich príjmov nedosahuje výšku životného minima.
3. Finančný príspevok sa poskytuje raz ročne občanom s trvalým pobytom na území obce
Ostrovany na úhradu výdavkov určených týmto VZN.
4. Finančné príspevky sú limitované schváleným rozpočtom obce na daný kalendárny rok.
Článok 2
Podmienky priznania finančného príspevku
Finančný príspevok môže obec priznať pri mimoriadnych životných situáciách:
1/ rodine s dieťaťom /deťmi/
- ak sa rodina nachádza v hmotnej núdzi t.j. jej príjem nedosahuje výšku životného minima /vrátane
príjmu detí vo veku do 25 rokov, ak žijú s rodičmi v spoločnej domácnosti a sú posudzované spolu
s rodičmi/
- ak rodine vzniknú mimoriadne výdavky spojené s:
a/ úhradou doplatku za lieky a špeciálny zdravotný materiál (napr. dioptrické okuliare, zubný
strojček, bezlepková výživa a pod.), a úhradu cestovných nákladov spojených s vyšetrením
v zdravotníckom zariadení mimo východného Slovenska v prípade osobitne závažného ochorenia
pre deti do 15 rokov veku,
b/ úhradou opravy vybavenia domácnosti a rodinného domu t.j. sporák, práčky a vykurovacieho
telesa, opravy a rekonštrukcie rozvodu el. energie a vodovodu,
c/ úhradou nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy t.j. požiaru, záplavy, víchrice a
pod.
2/ dôchodcom
- ak výška dôchodku dôchodcu alebo manželskej dvojice dôchodcov nepresahuje 1,2-násobok
životného minima pre posudzovanú osobu /osoby/
- ak súhrn príjmov dôchodcu a plnoletých fyzických osôb, ktoré sú s ním spoločne posudzované,
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nedosahuje výšku životného minima pre posudzované osoby
- ak dôchodcovi, manželskej dvojici dôchodcov alebo plnoletej fyzickej osobe spoločne
posudzovanej s dôchodcom vzniknú výdavky spojené s:
a/ úhradou doplatku za lieky a špeciálny zdravotný materiál (napr. dioptrické okuliare, zubná
protéza, bezlepková výživa a pod.), a úhradu cestovných nákladov spojených s vyšetrením
v zdravotníckom zariadení mimo východného Slovenska v prípade osobitne závažného ochorenia
žiadateľa,
b/ úhradou opravy vybavenia domácnosti a rodinného domu t.j. sporáka, práčky a vykurovacieho
telesa, opravy a rekonštrukcie rozvodu el. energie a vodovodu,
c/ úhradou nákladov pri úmrtí dôchodcu alebo plnoletej fyzickej osoby posudzovanej spoločne s
dôchodcom
d/ úhradou nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy t.j. požiaru, záplavy, víchrice a
pod.
3/ občanom v hmotnej núdzi
- ak príjem občana a plnoletých fyzických osôb spoločne s ním posudzovaných nedosahuje výšku
životného minima pre posudzovanú osobu /osoby/ t.j. občan a plnoleté fyzické osoby spoločne s
ním posudzované sú v hmotnej núdzi
- ak občanovi v hmotnej núdzi alebo plnoletej fyzickej osobe posudzovanej spoločne s občanom
vzniknú výdavky spojené s:
a/ úhradou doplatku za lieky a špeciálny zdravotný materiál (napr. dioptrické okuliare, zubná
protéza, bezlepková výživa a pod.), a úhradu cestovných nákladov spojených s vyšetrením
v zdravotníckom zariadení mimo východného Slovenska v prípade osobitne závažného ochorenia
žiadateľa,
b/ úhradou opravy vybavenia domácnosti a rodinného domu t.j. sporáka, práčky a vykurovacieho
telesa, opravy a rekonštrukcie rozvodu el. energie a vodovodu,
c/ úhradou nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy t.j. požiaru, záplavy, víchrice a
pod.
4/ Dávku podľa § 2 odseku 1, 2 a 3 možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov.
O výške dávky rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Článok 3
Žiadosť o finančný príspevok
Žiadosť o finančný príspevok musí byť písomná.
Žiadateľ o finančný príspevok je povinný k žiadosti predložiť tieto doklady:
a/ doklady o výške aktuálneho mesačného príjmu
b/ doklady o úhrade nákladov spojených s bývaním príp. aj dohodu o splátkach nedoplatku
c/ doklad o úhrade miestnych daní a poplatku
d/ doklad o úhrade dane a poplatkov z predchádzajúcich rokov
e/ doklad o sociálnej situácii v rodine žiadateľa (právoplatné rozhodnutie o hmotnej núdzi prípadne
výmer o dôchodku,
f/ doklad o čiastočnej alebo úplnej úhrade vzniknutých výdavkov
g/ doklad o povinnom zaočkovaní detí od detskej lekárky
Obec neposkytne finančný príspevok žiadateľovi:
- ak nemá uhradené nájomné a náklady spojené s bývaním resp. uzavretú dohodu o splátkach
- ak nemá uhradené miestne dane a poplatok a splnené úhrady daní a poplatkov z predchádzajúcich
rokov
- ak nie je vedený v evidencii nezamestnaných ÚPSVaR
- ak nemá žiadny príjem a neuplatnil si zákonný nárok na dávku sociálnej pomoci v hmotnej núdzi
a iné zákonné dávky.
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Článok 4
Výška finančného príspevku
Finančný príspevok môže byť priznaný:
1/ pre rodinu s dieťaťom /deťmi/ do výšky 100 €
2/ pre dôchodcov do výšky
100 €
3/ pre občanov v hmotnej núdzi do výšky 100 €
Obecné zastupiteľstvo po preverení sociálnej situácie žiadateľa navrhne a schváli výšku finančného
príspevku.
Článok 5
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Ostrovanoch dňa
2.3.2006 uznesením číslo 57/2006.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa zrušujú všetky uznesenia, ktoré odporujú tomuto
VZN.
3. Úpravu, vzhľadom na prechod meny z Sk na €, tohto VZN schválilo Obecné zastupiteľstvo
Ostrovany uznesením č. 57/2008 zo dňa 15.12.2008 a nadobúda účinnosť 1.1.2009.

Ostrovany 25.1.2006

Ing. Cyril Revák v.r.
starosta obce
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