Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Gbeľany dňa: 26.11.2020

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Gbeľany dňa: 16.12.2020
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021

Všeobecné záväzné nariadenie obce Gbeľany

o sociálnej pomoci a príspevkoch v sociálnej oblasti

č. 12/2020
Článok 1
Základné ustanovenia

1. Účelom tohto VZN je upraviť postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami v oblasti
sociálnych vecí a tiež podmienky, za ktorých sa budú finančné prostriedky poskytovať.
2. Obec Gbeľany sa riadi v oblasti sociálnych vecí výškou finančných prostriedkov, ktoré
sú každoročne určené v rozpočte obce na tento účel. Sociálna výpomoc a príspevky
v sociálnej oblasti sú dobrovoľné príspevky obce obyvateľom, na ktoré nie je právny
nárok.
3. Toto VZN ustanovuje podmienky a postup, na základe ktorých Obec Gbeľany (ďalej
len „obec“) poskytuje pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti:
a) Dávku sociálnej pomoci
b) Príspevok pri životnej udalosti:
Príspevok rodičom pri narodení dieťaťa
- Príspevok rodičom pri nástupe dieťaťa do ZŠ
Úmrtie občana
c) Vianočná jednorazová pomoc občanom nad 70 rokov a rodinám s deťmi s ťažkým
zdravotným postihnutím
d) Príspevok darcom krvi
e) Príspevok na stravovanie dôchodcov.

Článok 2

Vymedzenie všeobecných pojmov

1.

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby,
pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.

2. Za príjem pre účely posúdenia nároku na jednorazovú dávku sociálnej pomoci
a stanovenia výšky príspevku poskytovaného obcou, sa považuje:
a) Príjem zo závislej činnosti alebo obdobný príjem v cudzine,
b) Príjem z podnikania alebo inej zárobkovej činnosti založenej na zmluvnom
občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu,
c) Dôchodková dávka alebo obdobná dôchodková dávka z cudziny (starobný
dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, výsluhový
dôchodok, sociálny dôchodok, sirotský dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok),
d) Materské, ošetrovné a nemocenské dávky,
e) Dávka v nezamestnanosti,
f) Štátne sociálne dávky poskytované občanovi a členom domácnosti (rodičovský
príspevok, prídavok na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevky
náhradnej starostlivosti),
g) Pomoc v hmotnej núdzi,
h) Príspevok na opatrovanie,
i) Výživné (na dieťa, manželské výživné, príspevok na výživu rozvedeného manžela,
výživné dieťaťa voči rodičovi).
3. Nezaopatrené dieťa je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky a dieťa do 25
rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom na strednej alebo vysokej
škole. Skutočnosť, kedy sa dieťa považuje za nezaopatrené, sa v ostatných prípadoch
posudzuje podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení
zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
4. Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne (členovia domácnosti - manžel, manželka, nezaopatrené dieťa, druh, družka),
sa považuje suma alebo úhrn súm zistená podľa § 2 a § 3 zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok 3
Jednorazová dávka sociálnej pomoci
1. Dávka sociálnej pomoci je príspevok obce, poskytovaný občanom obce:
a) ktorých sociálna situácia je hodná osobitného zreteľa (napr. závažné ochorenie,
úmrtie člena rodiny, alebo iná závažná okolnosť),
b) ktorí sa ocitnú v stave náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou
alebo inou podobnou udalosťou, pri ktorých je obec povinná poskytnúť
obyvateľovi obce okamžitú pomoc,
c) ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa zákona č. 417/2013 Z. z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Dávka sociálnej pomoci môže byť poskytnutá občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa
s ním spoločne posudzujú, nachádzajúcim sa v nepriaznivej sociálnej situácii, ak výška
ich príjmu neprekročí:
a) 2,0 násobok životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak žiadateľom je
osamelý obyvateľ obce,

b) 1,5 násobok životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak žiadateľom je
rodina s deťmi.
3. Dávku sociálnej pomoci je možné poskytnúť jedenkrát za rok na čiastočnú úhradu
mimoriadnych výdavkov, ktorými sú najmä liečba závažného ochorenia, úhrada
zdravotnej pomôcky, zabezpečenie nevyhnutného ošatenia, nevyhnutného vybavenia
domácnosti, úhrada mimoriadnych liečebných nákladov, školských potrieb, úhrada
nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, iné výdavky súvisiace
s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo sociálnou udalosťou, ak si žiadateľ uplatnil
zákonné nároky (napr. dávky nemocenského poistenia, štátne sociálne dávky, dávku
v hmotnej núdzi).
4. Dávka sociálnej pomoci sa poskytuje v peňažnej, vecnej alebo v kombinovanej forme.
Formu poskytnutia dávky sociálnej pomoci určí obec.
5. Dávka sociálnej pomoci je dávkou fakultatívnou (dobrovoľnou) a na jej poskytnutie
nie je právny nárok. Obec ju poskytuje zo svojho rozpočtu.
6. Dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť len občanovi, ktorý má na území obce trvalý
pobyt a ktorý nemá voči obci finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach, poplatku
za komunálne odpady a pod.).
7. Výška dávky sociálnej pomoci za kalendárny rok je:
a) Pre osamelého obyvateľa obce do 200 EUR
b) Pre rodinu s deťmi do 350 EUR
8. Výšku dávky sociálnej pomoci podľa bodu 7. tohto článku v prípade ohrozenia
základných životných potrieb a zdravia obyvateľa, alebo z iného závažného dôvodu,
možno zvýšiť a poskytnúť ju aj obyvateľom, ktorí nespĺňajú podmienky na jej
poskytnutie podľa bodu 2 tohto článku na základe schválenia OZ Gbeľany.
9. Dávka sociálnej pomoci sa poskytuje žiadateľovi, ktorí splnil podmienky nároku
a nárok na dávku si uplatnil podaním písomnej žiadosti spolu s podkladmi potrebnými
k posúdeniu jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.
10. Príjem sa preukazuje za obdobie 3 kalendárnych mesiacov predchádzajúcich
kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť o dávku doručená obci. Pri posúdení nároku
na dávku a stanovení jej výšky sa vychádza z priemerného príjmu za posudzované
obdobie.
11. Žiadosti o dávku posudzuje finančná komisia OZ v Gbeľanoch, ktorá vypracuje
stanovisko k žiadosti a predloží ho na schválenie, resp. neschválenie starostovi obce.
12. Na konanie o poskytnutí dávky sociálnej pomoci sa zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov nevzťahuje. Poskytnutie resp. neposkytnutie
jednorazovej dávky sociálnej pomoci obec občanovi písomne oznámi. Proti oznámeniu
nie je možné podať opravný prostriedok.

Článok 4
Príspevok pri životnej udalosti - príspevok rodičom
pri narodení dieťaťa

1. Obec poskytne rodičom príspevok pri narodení dieťaťa, ak:
a) dieťa sa dožilo najmenej 28 dní,

b) aspoň jeden z rodičov má v obci trvalý pobyt a k trvalému pobytu v obci bol
prihlásený i novorodenec,
c) rodičia nemajú voči obci finančné záväzky.
2. O príspevok rodičom pri narodení dieťaťa nie je potrebné požiadať formou písomnej
žiadosti, údaje o novorodencoch v príslušnom kalendárnom roku získava obec
z evidencie obyvateľstva a z údajov vedených v matrike.
3. Príspevok je rodičom odovzdávaný na slávnostnom „privítaní detí do života obce“,
ktoré organizačne zabezpečuje obec.
4. Výška príspevku rodičom pri narodení dieťaťa je 60 EUR na každé narodené dieťa.

Článok 5

Príspevok pri životnej udalosti - príspevok rodičom
pri nástupe dieťaťa do ZŠ

1. Obec poskytne rodičom príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku
do ZŠ v Gbeľanoch, ak aspoň jeden z rodičov má v obci trvalý pobyt a k trvalému
pobytu je v obci prihlásený aj žiak ZŠ a dieťa sa narodilo po 01.01.2015.
2. O príspevok rodičom dieťaťa nie je potrebné požiadať formou písomnej žiadosti, údaje
o žiakoch v príslušnom kalendárnom roku získava obec ako zriaďovateľ od ZŠ
Gbeľany.
3. Výška príspevku rodičom dieťaťa pri nástupe do ZŠ je vo výške 100 EUR. Príspevok
bude odovzdaný v hotovosti pri zahájení školského roka.

Článok 6
Životná udalosť - úmrtie občana
1. Pri úmrtí občana s trvalým pobytom v obci Gbeľany, ktorému nemá kto zabezpečiť
pohreb, obec uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených
nákladov. Úhradu poskytnutej sumy si obec v plnej výške uplatní v dedičskom konaní
po zosnulom občanovi. Ak občan nezanechal žiadny majetok, výdavky spojené
s pohrebom znáša obec.

2. Obec Gbeľany poskytuje príspevok na výkop hrobu v sume preukázaných výdavkov
na výkop hrobu, najviac však vo výške:
a) 150 eur na výkop hrobu s hĺbkou 120 alebo 160 cm,
b) 170 eur na výkop hrobu s hĺbkou 220 cm.

3. Obec poskytne príspevok na výkop hrobu za nasledovných podmienok:
a) zosnulý mal najmenej dva roky pred dňom úmrtia trvalý pobyt v obci Gbeľany,
b) zosnulý bude pochovaný na obecnom cintoríne v Gbeľanoch,
c) zosnulý ku dňu smrti nemal voči obci finančné záväzky po splatnosti.

4. O príspevok na výkop hrobu je potrebné požiadať formou žiadosti doručenej do
podateľne Obecného úradu v Gbeľanoch. Súčasťou žiadosti je doklad preukazujúci
výšku výdavkov súvisiacich s výkopom hrobu.
Žiadosť uplatňuje a príspevok bude po splnení podmienok nároku vyplatený osobe,
ktorá obstarávala a uhradila náklady na pohreb a výkop hrobu.
Článok 7
Vianočná jednorazová pomoc občanom nad 70 rokov a rodinám s deťmi
s ťažkým zdravotným postihnutím

1. Obec môže poskytnúť každoročne k vianočným sviatkom:
a) finančný príspevok občanom obce, ktorí dovŕšili 70 rokov veku a viac a majú trvalý
pobyt na území obce Gbeľany minimálne 2 roky a nemajú voči obci finančné
záväzky, bez ohľadu na výšku ich dôchodku. Finančný príspevok obec poskytne vo
výške 50 EUR,
b) príspevok pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím s preukazom ZŤP
vo veku do 18 rokov, bez ohľadu na príjem rodiny. Príspevok obec poskytne vo
výške do 300 EUR.
2. O príspevok podľa bodu 1. a) tohto článku nie je potrebné požiadať formou písomnej
žiadosti, potrebné údaje obec získava z evidencie obyvateľstva a z údajov vedených
v matrike.
3. O príspevok podľa bodu 1. b) je potrebné písomne požiadať, preukázať zdravotné
postihnutie dieťaťa. Poskytnutie príspevku, jeho výšku a formu poskytnutia príspevku
posudzuje finančná komisia OZ v Gbeľanoch, ktorá vypracuje stanovisko k žiadosti
a predloží ho na schválenie, resp. neschválenie starostovi obce.

Článok 8
Príspevok darcom krvi
1. Obec Gbeľany poskytuje občanom obce, ktorí sú bezpríspevkovými darcami krvi pri
získaní Jánskeho a Kňazovického plakety príspevok ako jednu z foriem ich
spoločenského ocenenia.
2. Obec poskytne príspevok oceneným darcom krvi, ak:
a) majú v obci trvalý pobyt,
b) nemajú voči obci finančné záväzky.
3. O príspevok darcom nie je potrebné žiadať formou písomnej žiadosti, obec údaje
o ocenených darcoch za príslušný kalendárny rok získa v spolupráci so SČK.
4. Príspevok obec darcom odovzdáva na slávnostnom stretnutí darcov, ktoré organizačne
zabezpečuje miestna organizácia SČK v Gbeľanoch v spolupráci s obcou.
5. Výška príspevku darcom je v závislosti od získania ocenenia nasledovná:
a) Bronzová plaketa (ženy 10 odberov, muži 10 odberov)
20 EUR
b) Strieborná plaketa (ženy 20 odberov, muži 20 odberov)
30 EUR
c) Zlatá plaketa (ženy 30 odberov, muži 40 odberov)
40EUR
d) Diamantová plaketa (ženy 60 odberov, muži 80 odberov)
50 EUR
e) Kňazovického medaila (ženy 80 odberov, muži 100 odberov) 60 EUR

Článok 9
Príspevok na stravovanie
1. Obec poskytne poberateľom starobného, invalidného alebo sociálneho dôchodku
príspevok na stravovanie, ak ich jediným zdrojom príjmu je uvedená dôchodková
dávka.
2. Príspevok na stravovanie poskytne obec žiadateľovi, ak:
a) má na území obce trvalý pobyt,
b) nemá voči obci finančné záväzky,
c) výška dôchodku žiadateľa nepresahuje 500 EUR.
3. Príspevok na stravovanie sa poskytne žiadateľom, ktorí sa budú stravovať v školskej
jedálni, prípadne v inom stravovacom zariadení určenom obcou.
4. Žiadateľ o príspevok si uplatní nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti spolu
s predložením aktuálneho výmeru o dôchodku. Žiadosť je potrebné doručiť do
podateľne OÚ v Gbeľanoch.
5. Výška príspevku na jeden obed predstavuje čiastku 0,80 EUR. Príspevok bude
vyplácaný v hotovosti mesačne, podľa počtu odobratých obedov v pokladni Obecného
úradu.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Poskytovanie dávky sociálnej pomoci a príspevkov má charakter nenávratnej pomoci.
2. Obyvateľ je povinný na výzvu obce preukázať skutočnosti rozhodujúce pre
poskytovanie dávky sociálnej pomoci a príspevkov v stanovenej lehote. Ustanovenia
o právnej zodpovednosti podľa osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.
3. Obec Gbeľany je povinná chrániť osobné údaje získané za účelom poskytovania dávky
sociálnej pomoci a príspevkov v sociálnej oblasti v súlade so zákonom o ochrane
osobných údajov č. 122/2013 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Toto VZN č. 12/2020 bolo schválené Uznesením OZ Gbeľany č. 31/2020 dňa
15.12.2020.
5. Týmto VZN sa ruší VZN č. 12/2015 zo dňa 10.12.2015.

