SMERNICA
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
občanom Obce Semerovo

Prvá časť.
ÚVODNÉ USTANOVENIE
§1
Základné ustanovenia
Táto smernica upravuje poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi obyvateľovi obce v
zmysle §3 zákona číslo 369/1990 Z.z. (ďalej len občanovi), v spojení s ust. § 17 zák. čís.
417/13 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona o hmotnej núdzi.

Druhá časť.
VYMEDZUJÚCE USTANOVENIA
§2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Hmotná núdza je stav, keď príjem členov domácnosti podľa tohto zákona nedosahuje
sumy životného minima ustanovené osobitným predpisom3) a členovia domácnosti si nevedia
alebo nemôžu prácou, výkonom vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku
a uplatnením nárokov zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.
(2) Základné životné podmienky na účely tohto zákona sú jedno teplé jedlo denne,
nevyhnutné ošatenie a prístrešie.
(3) Príjemca na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej
núdzi alebo osobitný príspevok.
(4)Príjemcom sa ďalej rozumie občan, ktorý je fyzická osoba s trvalým pobytom na území
obce Semerovo, ktorý má v zmysle §11 zákona 253/1998 Z.z. vyznačený v doklade o
totožnosti súpisné číslo.
(5) Jednorazová dávka je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov
domácnosti, ktorým a poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka je určená 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.
(6) Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných
výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy pre plnoletú fyzickú osobu. Súčet súm
opakovane priznanej jednorazovej dávky v tom istom kalendárnom roku nesmie presiahnuť
sumu podľa prvej vety.

Tretia časť.
SPÔSOBY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI
§3
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
(1)Jednorazovú 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 príde k mimoriadnej udalosti :
(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
-zabezpečenie služieb spojených s tragickým 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 v hmotnej núdzi
- liečbu závažného ochorenia ( ochorení ) žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú
so žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom
zdravotného poistenia.
(b) možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,
(c) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie
domácnosti.
(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 zaručujú účelné využitie tejto
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.
(4) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac však do výšky stanovenej v § 4 tohto nariadenia.
5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje obec zo svojho rozpočtu na základe
predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe
vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta na ktorom sa žiadateľ obvykle
zdržiava.
6) Jednorazová 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. 417/2013 Z.z.
v znení neskorších predpisov

§4
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
1) O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce s prihliadnutím na
objem finančných prostriedkov v rozpočte obce určených na poskytovanie jednorazových
dávok v hmotnej núdzi schválených v Obecnom zastupiteľstve, najviac však do výšky
trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
2) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 50,- €
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti max.do výšky 100,- €
c) rodine s 1-3 nezaopatrenými deťmi max. do výšky 150,- €
d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi max. 200,- €
3) Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa určí na základe zistenia rozdielu medzi
sumou zákonného nároku (v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z.) a príjmom posudzovanej osoby
a spoločne posudzovaných fyzických osôb s prihliadnutím na deklarovanú potrebu,
naliehavosť ako aj spôsob vedenia života žiadateľa o pomoc.
§5
Posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1) Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý je občanom v Semerove
spĺňajúcim podmienky tejto smernice a podáva písomnú žiadosť na Obecný úrad v Semerove
spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) Žiadosť o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
b) Potvrdenie o výške dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích
povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia OS
c) Potvrdenie o evidencií žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je
nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný
d) Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
e) Vyjadrenie školy o návšteve školy a hodnotenie žiaka, ak je žiadateľom o jednorazovú
dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom – deťmi.
2) Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Obecný úrad v Semerove vyzve žiadateľa o
doplnenie žiadosti.
3) Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote do 8-ich kalendárnych dní
nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, nebude žiadosť o túto dávku
akceptovaná ako opodstatnená.
4) Na základe predloženia úplnej žiadosti sa uskutoční šetrenie v domácnosti žiadateľa alebo
v mieste, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava z dôvodu preverenia §2 ods.6 tohto
nariadenia o čom sociálny pracovník vyhotoví úradný záznam.

5) Starosta obce rozhodne o priznaní alebo nepriznaní jednorazovej dávky na základe
kompletnej žiadosti a miestneho šetrenia v domácnosti rozhodnutím vydaným v zmysle
správneho poriadku v súlade s ust. § 22 zák. čís. 417/13 Z.z. v znení neskorších predpisov.
6) Obecný úrad v Semerove doručí alebo zašle žiadateľovi rozhodnutie o poskytnutí alebo
neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi žiadateľovi.
8) Žiadateľ je povinný do 30 dní od vyzvania Obecného úradu v Semerove, preukázať účelné
vynaloženie prostriedkov priznaných jednorazovou dávkou na pomoc občanovi.
9) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná jednorazová dávka na pomoc občanovi
nepreukáže účelné vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v priznaní je
povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet obce.
10) V prípade, že žiadateľ, ktorému bola priznaná jednorazová dávka na pomoc občanovi a bol
vyzvaný na jej vrátenie a žiadateľ nereaguje na túto výzvu, obec rieši vrátenie finančných
prostriedkov prostredníctvom súdneho konania.
Štvrtá časť.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§6
1) Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení zmien a doplnkov.

§7
Účinnosť
Smernicu schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom rokovaní dňa 13. 05. 2016
uznesením číslo VII/9/2016/3b.

V Semerove, dňa 13. mája 2016
Marián Kečkéš
starosta obce

