Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krásno nad Kysucou
o poskytovaní jednorazovej dávky sociálnej pomoci podľa zákona č. 601/2003Z.z.
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v nadväznosti na § 27
zákona č. 417/2013Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Mesto Krásno nad Kysucou ( ďalej len „Mesto“) podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle Zákona o pomoci v hmotnej
núdzi a Zákona o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“).

Čl. 1
Predmet úpravy
Toto VZN upravuje poskytovanie sociálnej pomoci formou jednorazovej dávky v hmotnej
a sociálnej núdzi ( ďalej len „Dávka“) fyzickým osobám v ich nepriaznivej životnej situácií,
z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta schválených v príslušnom kalendárnom roku na
tento účel.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov
Oprávneným poberateľom sociálnej pomoci, t.j. Dávky podľa tohto nariadenia sa
rozumie občan s trvalým pobytom v Meste, ktorý sa ocitol v nepriaznivej životnej situácií
alebo je v hmotnej núdzi.
Nepriaznivá životná situácia je pre účely tohto VZN situácia spôsobená sociálnou
udalosťou alebo mimoriadnou udalosťou, ktorú občan nedokáže zvládnuť vlastnými silami
ani za pomoci rodiny.
Sociálna udalosť je pre účely tohto nariadenia životná udalosť, ktorej následky priviedli
občana k neschopnosti zabezpečiť si príjmom svoje potreby a na jej prekonanie je potrebná
sociálna pomoc ( napr. zmena zdravotného stavu, invalidita, strata zamestnania, materstvo,
zakladanie rodiny a výchova detí, staroba, náhle úmrtie príbuzného, prípady núdze
s následkami chudoby, návrat z výkonu trestu odňatia slobody, sociálna dezintegrácia
vylúčením ).
Mimoriadna udalosť je pre účely tohto nariadenia udalosť, ktorá nevznikla vinou občana
a ktorej následky spôsobili občanovi mimoriadne výdavky ( napr. živelná pohroma, havarijná
situácia alebo iná akceptovateľná mimoriadna udalosť ) a na jej prekonanie je potrebná
sociálna pomoc.

Mimoriadnym výdavkom pre účely tohto nariadenia sa považuje nákup nevyhnutne
potrebného ošatenia a obuvi, doplatok za lieky a špeciálneho zdravotníckeho materiálu,
úhrada odborného zdravotného ošetrenia a cestovných nákladov spojených s vyšetrením
v zdravotníckom zariadení mimo miesta trvalého bydliska v prípade osobitne závažného
ochorenia občana v hmotnej a sociálnej núdzi, v prípade živelnej pohromy nákup základného
vybavenia domácnosti, najmä posteľ, stôl, stolička, skriňa varič, vykurovacie teleso, palivo,
práčka, periny, posteľná bielizeň a bežný kuchynský riad.

Čl. 3
Poskytovania jednorazovej dávky sociálnej pomoci
Dávku podľa tohto nariadenia možno poskytnúť najviac vo výške štvornásobku
životného minima a to vo forme finančnej, vecnej alebo kombinovanej.
Dávku podľa tohto nariadenia poskytuje Mesto zo svojich rozpočtových prostriedkov.
Na poskytnutie Dávky podľa tohto nariadenia nie je právny nárok.
Primátor Mesta rozhoduje o poskytnutí Dávky vo výške 50,-eur pre rodinu a 35,-eur pre
jednotlivca.
Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o poskytnutí Dávky vo výške viac ako 50,-eur.
Dávku môže Mesto poskytnúť fyzickej osobe len jeden raz v kalendárnom roku.
Dávku možno poskytnúť občanovi Mesta, ktorý nemá voči Mestu i voči organizáciám,
ktorých zriaďovateľom je Mesto, žiadne finančné záväzky ( napr. na daniach, poplatkoch,
nájomnom a službách spojených s nájmom bytu a pod.) a nemôže vlastným pričinením
zabezpečiť alebo zvýšiť príjem, ktorým by si pomohol v nepriaznivej životnej situácií alebo
hmotnej núdzi.

Čl. 4
Konanie vo veci poskytnutia Dávky
Dávku poskytuje Mesto spravidla na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať
meno, priezvisko, dátum narodenia, rodinný stav, trvalý pobyt žiadateľa a s ním spoločne
posudzovaných osôb, dôvod podania žiadosti a účel na ktorý sa žiadosť podáva. Dávka sa
priznáva právoplatným rozhodnutím Mesta.
V odôvodnených prípadoch môže žiadosť o poskytnutie Dávky podať sociálny pracovník
Mesta, alebo iná osoba.
Prílohu žiadosti tvoria právoplatné rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o poskytnutí dávky alebo príspevku, doklady o príjmoch žiadateľa a spoločne posudzovaných
osôb, doklady o osobných, rodinných, majetkových a zárobkových pomeroch žiadateľa
a spoločne posudzovaných osôb, potvrdenie o tom, že žiadateľ, alebo spoločne posudzovaná
osoba je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a nie je dobrovoľne nezamestnaný
a vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o Dávku rodina s maloletými deťmi.

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti a prílohy, žiadateľ je povinný na výzvu
Mesta túto žiadosť a prílohy doplniť.
Ak žiadateľ žiadosť, napriek výzve Mesta, nedoplní, žiadosť nebude akceptovaná a Dávka
sa žiadateľovi neposkytne. Táto skutočnosť sa žiadateľovi oznámi, ak je to možné písomne.

Čl. 5
Záverečné ustanovenia
Návrh tohto VZN a prijaté VZN boli, v zmysle § 6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyvesené dňa 23.11.2015 a zvesené
08.12.2015.
Toto VZN bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 15.4.2015 uznesením č.
29/2015.
Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho schválenia.

Ing. Jozef Grapa
Primátor mesta

