Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2009
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta
Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Úvodné ustanovenie
1/ Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť postup pri nakladaní
s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí a tiež podmienky, za ktorých sa budú
finančné prostriedky poskytovať. V rámci sociálnej starostlivosti o občanov s trvalým
pobytom v Skalici, ktorí sa ocitli v mimoriadnej ťažkej životnej situácii a potrebujú pomoc
z dôvodu:
a) hmotnej núdze v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
b) živelnej pohromy alebo prírodnej katastrofy v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
c) podpory predškolskej výchovy,
d) z iných príčin (úmrtie občana).
Článok II.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi na
úhradu mimoriadnych výdavkov.
Za mimoriadne výdavky pri posudzovaní hmotnej núdze sa považujú výdavky na:
- nevyhnutné ošatenie a obuv,
- základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, varič, sporák,
vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny, posteľná bielizeň a bežný kuchynský riad),
- zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
- mimoriadne liečebné náklady (doplatok za lieky, úhrada cestovných nákladov
spojených s vyšetrením v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska
v prípade závažného ochorenia občana v hmotnej núdzi alebo jeho rodinného
príslušníka, ktorý sa s ním spoločne posudzuje).
2/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne občanovi po individuálnom posúdení
žiadosti, jeho sociálnej a finančnej situácie a podľa počtu spoločne posudzovaných osôb,
najviac do výšky 100 EUR za kalendárny rok.
3/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne aj občanovi, ktorý:
- bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z ústavného liečenia a ktorý sa
v žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi okrem prepúšťacej správy preukáže aj
tým, že sa zaevidoval na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a nemá žiadne príjmy
a potrebuje prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. na nevyhnutné
prostriedky na prežitie.
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa v zmysle Čl. II. ods. 3 poskytne pre jednu osobu
najviac do výšky 17 EUR v kalendárnom roku.
4/ O výšku jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta na základe
podkladov Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici
a v súlade so schváleným rozpočtom mesta.
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5/ Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa môže poskytnúť aj vo forme ceninovej poukážky.
Článok III.
Dotácia na podporu predškolskej výchovy
1/ Dieťaťu, ktoré žije v rodine, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke
alebo ktorých príjem je najviac vo výške životného minima, sa poskytuje dotácia mesta na
podporu bezplatnej predškolskej výchovy v Materskej škole v Skalici. Dotácia na podporu
bezplatnej predškolskej výchovy sa poskytne aj dieťaťu s trvalým pobytom na území mesta
Skalica, bývajúcemu v ubytovni Brodské a ktoré navštevuje Materskú školu v Brodskom.
2/ Podmienky nároku na dotáciu na podporu bezplatnej predškolskej výchovy sú splnené, ak
sa rodina preukáže potvrdením z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, pracovisko
Skalica o poberaní dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke alebo o tom, že príjem rodiny
je najviac vo výške životnému minima.
3/ Dotácia na podporu bezplatnej predškolskej výchovy sa bude poskytovať na základe
oznámenia o priznaní dotácie na podporu bezplatnej predškolskej výchovy mesačne, vždy za
predchádzajúci mesiac podľa skutočne odobratej stravy.
Článok IV.
Úmrtie občana
1/ Pri úmrtí občana, u ktorého nie sú známi žiadni rodinní príslušníci a nemá kto zabezpečiť
pohreb, Mesto Skalica uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne
vynaložených nákladov, formou faktúry. Úhradu poskytnutej sumy si mesto v plnej výške
uplatní v konaní o dedičstve. Ak občan po sebe nezanechal žiaden majetok, znáša výdavky
spojené s pohrebom Mesto Skalica.
Článok V.
Záverečné ustanovenia
1/ V prípade živelnej pohromy alebo prírodnej katastrofy rozhodne o rozsahu a výške pomoci
primátor mesta na základe návrhu Oddelenia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
Mestského úradu v Skalici a Komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri
Mestskom zastupiteľstve v Skalici.
2/ Žiadosti o sociálnu pomoc, evidenciu a vedenie agendy vybavuje Oddelenie sociálnej
starostlivosti a zdravotníctva Mestského úradu v Skalici, ktoré úzko spolupracuje s Komisiou
pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici.
3/ Mesto Skalica je povinné chrániť osobnú údaje získané so súhlasom dotknutej osoby na
účely poskytovania sociálnej pomoci podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších zmien a doplnkov.
4/ Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta
Skalica č. 8/2003, ktorým sa vydávajú zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti
sociálnych vecí.
5/ Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Skalici dňa 19.3.2009
uznesením číslo 49/2009 a nadobúda účinnosť dňa 4.4.2009.
6/ Zmena č. 1/2009 nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.
V Skalici, dňa 19.3.2009
Ing. Stanislav Chovanec v.r.
primátor mesta

