Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce
č. 1/2019 o poskytovaní finančných príspevkov obce
Obec Trenčianske Stankovce podľa ustanovení § 6 ods.1 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v ustanovení zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce
č. 1/2019 o poskytovaní finančných príspevkov obce.
Článok I
POSKYTOVANIE PRÍSPEVKOV OBCE
Predmetom je úprava poskytovania príspevkov a dávok Obce Trenčianske Stankovce/ďalej len „obec“/
občanom , podmienky poskytnutia , a postup pri podávaní žiadostí a ich schvaľovaní a tiež úprava
príjmových pásiem k určeniu výšky finančného príspevku pre spoločné stravovanie dôchodcov s
trvalým pobytom na území obce a to :
-

Príspevku na stravovanie
Jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
Príspevku obce v prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej životnej tragédii
Príspevku pri úmrtí člena rodiny
Článok II
PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

1) Príspevok na stravovanie môže požiadať občan, ktorý má na území obce Trenčianske Stankovce
trvalý pobyt a je:
a) poberateľom starobného dôchodku,
b) poberateľom invalidného dôchodku /invalidita podľa právoplatného rozhodnutia, alebo posudku
Sociálnej poisťovne s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70%/, /ďalej
oprávnená osoba/.
2) Obec poskytne občanovi príspevok na stravovanie na základe jeho písomnej žiadosti, ku ktorej
občan doloží :
a) platný občiansky preukaz na overenie totožnosti,
b) rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,
c) čestné vyhlásenie o tom, že nemá iný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb./príloha
č.1/
Po splnení ustanovených podmienok bude žiadateľovi priznaný príspevok na stravovanie.
3) Spôsob zabezpečenia stravovania
a) Oprávnenej osobe bude poskytnuté stravovanie v rozsahu jednej stravnej jednotky počas
pracovného dňa. Stravná jednotka pozostáva minimálne z hlavného jedla.
b) Strava bude pripravovaná v stravovacích zariadeniach.
c) Oprávnená osoba uhrádza stravnú jednotku priamo v stravovacom zariadení.
d) Obec uhrádza oprávnenej osobe príspevok, podľa skutočne odobratého množstva stravy,
v predchádzajúcom mesiaci, max. však vo výške počtu pracovných dní a to na základe

predložených účteniek, ktoré predloží najneskôr do 5. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
v pokladni obecného úradu.
4) Výška príspevku Obce Trenčianske Stankovce
Výška príjmu
do 480 €
nad 480 €

Výška príspevku
1,20 €
1,00 €

5) Oprávnená osoba je povinná bezodkladne ohlásiť na obci
poskytovanie príspevku obce.

každú zmenu, ktorá ovplyvňuje

6) Ak obec zistí, že občan uviedol nepravdivé údaje, ktoré mali vplyv na poskytnutie a výšku
finančného príspevku v zmysle týchto kritérií, je tento povinný, poskytnutý príspevok v plnej výške,
vrátiť do 15 dní odo dňa zistenia nepravdivých údajov. Na vymáhanie vyplateného príspevku sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
7) Ak obec zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie sa zneužíva na stravovanie inej osoby, alebo
oprávnená osoba má iný príjem, obec pozastaví poskytovanie príspevku osobe, ktorá takéto
zneužitie svojim konaním umožnila.
8) Obec si vyhradzuje právo nevyplácať príspevok na stravovanie v prípade vyčerpania schválených
finančných prostriedkov na stravovanie oprávneným osobám, v príslušnom rozpočtovom roku.
Článok III.
JEDNORÁZOVÁ DÁVKA V HMOTNEJ NUDZI
1) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi v prípade, keď je preukázaná
potreba mimoriadnych výdavkov najmä na:
a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti,
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa,
d) mimoriadne liečebné náklady.
2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej
kombinovanej.

alebo

3) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi vo vecnej forme sa môže poskytnúť takému žiadateľovi, ktorého
životné návyky alebo spôsob života nezaručujú účelné využitie peňažnej dávky.
4) Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
5) Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá občanovi v nasledovných limitoch:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 50 eur,
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti /napr. dospelé deti/
maximálne do výšky 80 eur,
c) osamelému rodičovi alebo rodine s 1 – 3 nezaopatrenými deťmi do výšky 140 eur,
d) rodine so 4 a viac nezaopatrenými deťmi do výšky 180 eur.

6) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje Obec Trenčianske Stankovce na základe predloženej
žiadosti s príslušnými potvrdeniami.
7) Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky /príloha č.2/ obdrží občan na obecnom úrade alebo si ju
môže stiahnuť z webového sídla obce. Prílohou ku žiadosti, ktorú preberie odborný referent
samosprávy, sú doklady o príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb a doklady preukazujúce
uplatnenie všetkých zákonných nárokov a to :
a) potvrdenie o výške príjmu za predchádzajúci mesiac resp. za predchádzajúci kalendárny rok pri
nepravidelnom príjme alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke
v hmotnej núdzi a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia
súdu, potvrdenie o výške rodinných prídavkov,
b) potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a
nie je dobrovoľne nezamestnaný
c) potvrdenie o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku sociálnej pomoci rodina s
neplnoletým dieťaťom,
d) potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúce tri mesiace, resp. dohodu
o uznaní a splácaní dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, ktorú spláca v
dohodnutých splátkach,
e) doklad o mimoriadne zvýšených výdavkoch,
f) potvrdenia o zaplatení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
g) doklady preukazujúce účelné vynaloženie prostriedkov, o pridelenie ktorých žiadateľ
o priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi žiada.
8) Kompletnú žiadosť predloží odborný referent samosprávy Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva
pri obecnom zastupiteľstve /ďalej len „komisia“/. Členovia komisie posúdia sociálne podmienky
občana - žiadateľa v jeho domácnosti. Výšku dávky odporúča komisia vo svojom stanovisku /príloha
č. 3/ na schválenie starostovi obce.
9) Ak komisia nie je zriadená, predloží odborný referent samosprávy kompletnú žiadosť starostovi
obce, ktorý posúdi, či sú splnené podmienky na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi. V prípade
splnenia podmienok pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi rozhodne starosta obce o jej výške.
10) Pri posudzovaní splnenia podmienok pre poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa nemusí
vo vážnych prípadoch zohľadňovať, či má žiadateľ zaplatené pohľadávky voči obci.
11) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi je možné poskytnúť občanovi raz za dva roky.

Článok IV.
PRÍSPEVOK OBCE V PRÍPADE ŽIVELNEJ POHROMY,
HAVÁRIE,ALEBO INEJ ŽIVOTNEJ TRAGÉDIE
1) Príspevok do výšky 150 eur , môže obec občanovi poskytnúť na základe písomnej žiadosti v
prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej životnej tragédie. Týmto nie je dotknuté ustanovenie
§3 ods.4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
2) Za inú životnú tragédiu sa podľa tohto článku nepovažuje úmrtie člena rodiny.

3) Žiadosť o poskytnutie príspevku obce v prípade živelnej pohromy, havárie, alebo inej životnej
tragédie /príloha č.4/ obdrží žiadateľ na obecnom úrade alebo si ju môže stiahnuť z webového sídla
obce.
4) Žiadosť predloží odborný referent samosprávy Komisii sociálnych vecí, zdravotníctva pri obecnom
zastupiteľstve /ďalej len „komisia“/. Členovia komisie posúdia sociálne podmienky občana žiadateľa v jeho domácnosti. Výšku príspevku odporúča komisia vo svojom stanovisku /príloha č.
3/ na schválenie starostovi obce.
5) Ak komisia nie je zriadená, predloží odborný referent samosprávy žiadosť starostovi obce, ktorý
posúdi, či sú splnené podmienky na poskytnutie predmetného príspevku. V prípade kladného
posúdenia žiadosti rozhodne starosta obce o jeho výške.
6) Pri posudzovaní splnenia podmienok pre poskytnutie požadovaného príspevku sa nemusí vo
vážnych prípadoch zohľadňovať, či má žiadateľ zaplatené pohľadávky voči obci.
7) Príspevok obce v prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej životnej tragédie je možné poskytnúť
občanovi raz za dva roky.
Článok V.
PRÍSPEVOK PRI UMRTÍ ČLENA RODINY
1) Nárok na príspevok má osoba, ktorá
a) je uvedená na doklade ako občan, s trvalým pobytom v obci,
b) je v hmotnej núdzi alebo má nezaopatrené deti,
c) vybavuje pohreb zomrelého člena rodiny, ktorý je občanom obce.
Všetky podmienky pod písmenom a) až c) musia byť splnené kumulatívne.
2) Výška príspevku je 150 eur.
3) Žiadateľ o príspevok pri úmrtí člena rodiny predloží:
a) žiadosť o príspevok pri úmrtí člena rodiny /príloha č.5/,
b) oznámenie o úmrtí,
c) doklad o tom, že je občan v hmotnej núdzi alebo rodné listy nezaopatrených detí do dovŕšenia
26 rokov veku, ak sú študenti denného štúdia, potvrdenie o návšteve školy
d) občiansky preukaz.
4) Príspevok je možné prevziať iba v pokladni obecného úradu počas úradných hodín. Príspevok obec
nezasiela na účet v banke.
5) Žiadosti o príspevok pri úmrtí člena rodiny, je potrebné predložiť do troch mesiacov od uvedenej
skutočnosti. Po uplynutí tejto doby žiadateľovi nárok na uvedený príspevok zaniká.

Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce (VZN) sa uznieslo OZ v Trenčianskych
Stankovciach, uznesením č. 32/2019 dňa 09.05.2019.
2) Účinnosťou tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2016 o poskytovaní
finančných príspevkov obce zo dňa 13.06.2016 v znení dodatku č. 1 zo dňa 13.12.2017.
3) VZN č. 1/2019 bolo vyvesené dňa 10.05.2019 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť
25.05.2019
V Trenčianskych Stankovciach dňa 10.05.2019.

JUDr. Martin Markech
Starosta obce

Návrh VZN vyvesený : 10.04.2019
Schválené: 09.05.2019
Vyvesené : 10.05.2019
Zvesené : 25.05.2019
Účinnosť : 25.05.2019

Príloha č.1
Meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo OP :

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Dolupodpísaný /á/ čestne vyhlasujem, že nemám iný príjem podliehajúci dani z príjmov
fyzických osôb.

V Trenčianskych Stankovciach, dňa ............................

––––––––––––––––––––––––––––––

Príloha č.2

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

Meno žiadateľa : .....................................................................................................................................
Adresa : ................................................................................................................................................
Vec : Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Podpísaný /á/ .......................................................................................nar. ............................................
Trvalé bydlisko ............................................................................................................................................
Rodinný stav ................................................................................................................................................
Toho času ste zamestnaný /á/ : .....................................................................................................................
Nezamestnaný /á/ : ................................................................................................................
Evidovaný na ÚPSVaR .........................................................................................................
Dôchodca /druh dôchodku/ ..................................................................................................
Poberateľ dávky a príspevkov v hmotnej núdzi ...................................................................
Osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom :
Meno a priezvisko

vek

príbuzenský vzťah

........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Žiadam o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na aký účel :
.......................................................................................................................................................................
Z týchto dôvodov : .....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

Podpis :

Prílohy :

-

potvrdenie o výške príjmu za predchádzajúci mesiac resp. za predchádzajúci kalendárny rok pri
nepravidelnom príjme alebo potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia súdu,
potvrdenie o výške rodinných prídavkov,

-

potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie
je dobrovoľne nezamestnaný,

-

potvrdenie o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku sociálnej pomoci rodina s
neplnoletým dieťaťom - deťmi vo veku od 15 rokov,

-

potvrdenie o úhrade nákladov spojených s bývaním za predchádzajúce tri mesiace, resp. dohodu o
uznaní a splácaní dlhu na nájomnom a službách spojených s užívaním bytu, ktorú spláca v
dohodnutých splátkach,

- doklad o mimoriadne zvýšených výdavkoch,
-

potvrdenia o zaplatení miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,

-

doklady preukazujúce účelné vynaloženie prostriedkov, o pridelenie ktorých žiadateľ o priznanie
jednorazovej dávky v hmotnej núdzi žiada

Príloha č.3

STANOVISKO
Komisie sociálnych vecí pri OZ Obce Trenčianske Stankovce

Komisia sociálnych vecí * odporúča - neodporúča

priznať

*jednorazovú dávku v hmotnej núdzi / príspevok obce v prípade živelnej pohromy, havárie alebo inej
životnej tragédie vo výške

............................. Eur, slovom ................................................................................................

V Trenčianskych Stankovciach
Dňa :
Podpis:

/* nehodiace sa prečiarknite

Príloha č.4

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

Meno žiadateľa : .....................................................................................................................................
Adresa : ................................................................................................................................................
Vec : Žiadosť o príspevok obce v prípade živelnej pohromy, havárie, alebo inej životnej

tragédie
Podpísaný (á).......................................................................................narod. ............................................
Trvalé bydlisko
....................................................................................................................................................................
Rodinný stav
....................................................................................................................................................................
Toho času ste zamestnaný /á/ :
...............................................................................................................
Nezamestnaný /á/ :
Evidovaný na ÚPSVaR
Dôchodca /druh dôchodku/
Poberateľ dávky a príspevkov v hmotnej núdzi
Osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti so žiadateľom :
Meno a priezvisko
vek
príbuzenský vzťah
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Žiadam o poskytnutie príspevku obce v prípade živelnej pohromy, havárie, alebo inej životnej
tragédie z týchto dôvodov :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Podpis :

Príloha č.5

OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE
913 11 Obecný úrad Trenčianske Stankovce

Príspevok pri úmrtí člena rodiny

Meno žiadateľa ....................................................................... nar.........................................
bydlisko: ......................................................................................... .........................................

Meno zomrelého.............................................................., zomr. dňa ............................
posledne bytom :............................................................................................................

V Trenčianskych Stankovciach dňa .................................

........................................................
podpis žiadateľa

V súlade s VZN č. 1/2019 p r i z n á v a m príspevok vo výške 150 €; slovom:
jednostopäťdesiat eur

JUDr. Martin Markech,
starosta obce

