Všeobecne záväzné nariadenie Obce Diakovce
Obecné zastupiteľstvo v Diakovciach podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o obecnom zriadení“, s použitím zákona 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, ďalej len
„zákon o sociálnych službách“ a so zákonom č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o
pomoci v hmotnej núdzi“
vydáva

toto Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s finančnými prostriedkami
v oblasti sociálnej pomoci
I.
Úvodné ustanovenia
1. Tieto zásady upravujú pravidlá poskytovania sociálnej pomoci, ktorej cieľom je zmierňovať za
aktívnej účasti občana jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu.
2. Pôsobnosť obce v oblasti sociálnej pomoci vymedzuje zákon o sociálnych službách a zákon o
pomoci v hmotnej núdzi s priamou väzbou na zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v
znení neskorších predpisov a zákon o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
II.
Základné pojmy
1. 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. Za vlastné pričinenie
sa považuje najmä vlastná práca, užívanie vlastného majetku (podľa § 8 zákona o pomoci v
hmotnej núdzi) a uplatnenie zákonných nárokov (podľa § 9, ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej
núdzi výživné, nemocenské dávky, dôchodkové dávky, nároky z pracovnoprávnych vzťahov,
dávky výsluhového zabezpečenia a opakované štátne sociálne dávky okrem prídavku na dieťa).
2. Základné vybavenie domácnosti je posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák,
chladnička, práčka, ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu.
3. Okamžitá pomoc občanovi v náhlej núdzi je pomoc pri živelnej pohrome, havárii alebo pri inej
podobnej udalosti.

III.
Finančné prostriedky na sociálnu pomoc
1. Obecné zastupiteľstvo každoročne schvaľuje v rozpočte mesta finančné prostriedky a ich
výšku pre oblasť sociálnej pomoci.
2. Výška finančných prostriedkov určených na sociálnu pomoc občanom mesta sa stanovuje s
ohľadom na výšku rozpočtovaných príjmov.
IV.
Pôsobnosť obce v oblasti sociálnej pomoci
Obec:
1. rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
2. poskytuje pomoc občanom v náhlej núdzi,
3. zabezpečuje pohreb.
V.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa § 15 zákona o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno poskytnúť občanovi v hmotnej
núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa
vypláca dávka a príspevky najmä na:
a) úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie – napr. pri hospitalizácii v nemocnici,
b) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na školské
potreby podľa zákona č. 544/2010 Z. z o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny,
c) základné vybavenie domácnosti,
d) na mimoriadne liečebné náklady – dlhodobé užívanie liekov, cestovné do zdravotníckeho
zariadenia, ktoré je vzdialené nad 30 km.
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac však do výšky 50 EUR.
3. Poskytovanie dávky a príspevkov a poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa
navzájom nevylučujú.
VI.
Poskytnutie nevyhnutnej okamžitej pomoci občanovi v náhlej núdzi
1. Obec je povinná podľa § 3 ods. 4 zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie,
stravu, alebo inú materiálnu pomoc.
2. Pomoc v náhlej núdzi možno poskytnúť aj občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu
odňatia slobody, požiadal podľa § 70 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov orgán sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately o poskytnutie resocializačného príspevku a nebol mu poskytnutý z dôvodu
zmeškania lehoty na podanie žiadosti.
VII.
Žiadosť
Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, prípadne o poskytnutie nevyhnutnej okamžitej
pomoci v náhlej núdzi /ďalej len „žiadosť“/ obsahuje najmä:
- osobné údaje žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
- potvrdenie o príjme za posledných šesť mesiacov žiadateľa a spoločne posudzovaných
osôb,
- rozhodnutie Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
- potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
- právoplatný rozsudok o výške vyživovacej povinnosti,
- čestné vyhlásenie žiadateľa o pravdivosti údajov,
- iné potvrdenia.
VIII.
Postup pri prerokovaní žiadosti
Žiadosť zamestnanci obecného úradu predložia na prerokovanie príslušnej komisie, ktorá
odporučí schválenie resp. zamietnutie žiadosti. V prípade, že komisia odporučí vyhovieť žiadosti,
odporučí zároveň aj výšku poskytnutia pomoci.
IX.
Výška sociálnej pomoci
Obec môže poskytnúť jednorazovú dávku sociálnej pomoci alebo pomoc v náhlej núdzi na
základe:
a) odporúčania komisie do výšky 100 €.
b) vlastného uváženia starostu obce do výšky 30 €.
X.
Zabezpečenie pohrebu
1. Na základe § 10 vyhlášky č. 46/1985 Zb. o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve v znení
neskorších zmien a doplnkov, ak nikto pohreb nezabezpečil, je povinná tak urobiť obec, ak došlo
k úmrtiu, našlo sa telo alebo bolo telo mŕtveho vyložené z dopravného prostriedku v obci
Diakovce.
2. Obec zabezpečí pohreb:
a) ak sa nenašli žiadni rodinní príslušníci,
b) ak boli vyzvaní rodinní príslušníci a tí nie sú ochotní pohreb zabezpečiť.

3. Po zabezpečení pohrebu podľa bodu 2 písm. b) bude obec vymáhať vynaložené prostriedky na
pohreb v dedičskom konaní prostredníctvom povereného právnika, prípadne v občianskoprávnom konaní.
4. Obec môže zabezpečiť sociálny pohreb na požiadanie príbuzných, ktorí nie sú schopní ho
zabezpečiť, nasledovne:
- zakúpenie sociálnej rakvy / obec si uplatní nárok na vyplatenie pohrebného/,
- použitie chladiaceho zariadenia – 2,30 €,
- použitie domu smútku – 1,50 €,
- hudobná produkcia – 1,70 €
- doprava do 20 km,
- 1x vyhlásenie v mestskom rozhlase,
- rozlúčka nad hrobom-smútočný rečník (zamestnanec mesta) počas pracovnej doby bez nároku
na odmenu.
5. Pri úmrtí dieťaťa /do 15. roku veku/ sa zabezpečí z rozpočtu obce i občianska rozlúčka v Dome
smútku a vykopanie hrobu. Pri úmrtí obyvateľa bez akýchkoľvek príbuzných obec zabezpečí aj
vybavenie dokladov a organizáciu pohrebu.

XI.
Záverečné ustanovenia
1. Finančné prostriedky uvedené v časti V. tohto VZN budú poskytnuté len tým žiadateľom
obyvateľom obce, ktorí majú voči obce vyrovnané všetky záväzky týkajúce sa úhrad nájomného,
dane a poplatkov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v
Diakovciach dňa 29.12.2011, uznesením č. 12/2011/A7 a nadobúda účinnosť 15.12.2011.
3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo.

Bc. László Hajdu
Starosta obce Diakovce

