
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce Č. 163 zo dňa 17.6.2014
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste Michalovce.

Mesto Michalovce na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení zmien a doplnkov, zákona Č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zme~e
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona Č. 417/2013 Z. z.) a zákona Č. 601/2003 o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákona Č. 601/2003 Z. z.), vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v Meste
Michalovce.

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je stanovenie postu Ju
a základných kritérií pri poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi (ďalej len dávkal]

2. Dávky môžu byť poskytované formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným
občanom, ktorí majú trvalý pobyt na území Mesta Michalovce (ďalej len Mesto).

3. Sociálne odkázaný občan pre účely tohto VZN je občan alebo občania, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa zákona Č. 417/2013 Z. z., a ktorých príjmy nepresiahnu hranicu
aktuálneho životného minima stanoveného zákonom vynásobenú koeficientom 1,1. I

4. Za občanov, ktorí sa ocitli v sociálnej núdzi, pre účely tohto VZN, sú považovaní aj občania,
ktorých príjmy presahujú hranicu životného minima stanoveného zákonom vynásobenú
koeficientom 1,1 a ocitli sa v mimoriadnej situácii, keď nie sú schopní z vlastných príjmov
pokryť náklady na základné životné potreby.

5. Dávku, podľa čl. 1 môže Mesto poskytnúť jedenkrát do roka. V odôvodnených prípadoch
môže poskytnúť dávku opakovane, avšak súčet takto poskytnutých dávok jednému občandvi
nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený týmto VZN.

ČI.2
Žiadosti

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP PRI SCHVAL:OVANí A POSKYTOVANí DÁVOK

1. Žiadosť o poskytnutie dávky obsahuje základné osobné údaje žiadateľa, jeho ekonomickú
situáciu a odôvodnenie žiadosti.

2. Žiadater predkladá žiadosť na mestský úrad, odbor sociálnych vecí.

Prílohu žiadosti tvoria:
a) doklad o výške príjmu žiadateľa a výške príjmov osôb, ktoré sa, v zmysle čl. 1, ods. 3 tohto

VZN posudzujú spoločne, za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
b) v prípade, že je žiadateľ alebo osoby, ktoré sú s ním spoločne posudzované nezamestnané,

potvrdenie z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o ich zaradení do evidencie, I
c) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadate ra, navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do

školy, I



d) ak má žiadateľ predpísanú diétu, doklad od ošetrujúceho lekára nie starší ako 6 meSiaCO!,
u diabetikov stačí predložiť preukaz diabetika, overenie ktorého vyznačí zamestnanec odbo u
sociálnych vecí v žiadosti žiadateľa,

e) ak je žiadateľ ťažko zdravotne postihnutý, predloží preukaz, ktorého fotokópiu overí
zamestnanec odboru sociálnych vecí v žiadosti žiadateľa.

Čl. 3
Posúdenie a príprava návrhu

1. Každú žiadosť po skompletizovaní individuálne posúdi odbor sociálnych vecí, a ak je v súla e
s kritériami stanovenými týmto VZN (ďalej iba kritériá), predloží ju na prerokovanie príslušn11ej
komisii.

2. Ak žiadateľ žiada o poskytnutie dávky v zmysle čl. 1, ods. 4 tohto VZN, prílohou žiadostii·e
doklad, ktorým preukazuje mimoriadny stav sociálnej núdze (vznik živelnej udalosti ale o
iných nepredvídateľných situácií spôsobených vyššou mocou).

3. Ak žiadateľ nie je, v súlade s kritériami sociálne odkázaný a odbor sociálnych vecí dospeje
k záveru, že žiadateľ nie je v sociálnej núdzi, odbor sociálnych vecí oznámi žiadateľovi, že
nesplňa kritériá pre poskytnutie dávky a žiadosť nepredloží na prerokovanie do príslušn~j
komisie.

4. Na základe odporúčania príslušnej komisie schvaľuje poskytnutie dávky primátor Mesta.

ČI.4
Výška a kritériá poskytovania dávok

1. Mesto môže poskytovať dávky občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej a sociálnej núdzi v týchto
oblastiach:

a) rodiny s deťmi
b) občania - poberatelia dôchodkov
c) občania vyžadujúci osobitnú starostlivosť

2. Rodinám s deťmi možno poskytnúť dávku vo výške:
a) rodiny s jedným - tromi deťmi do 80 €
b) rodiny so štyrmi a viac deťmi do 130 €

3. Poberatelia dôchodkov sa posudzujú v dvoch skupinách:
a) starobní a invalidní dôchodcovia, ktorých príjem nepresahuje hranicu životné o

minima stanoveného zákonom, vynásobeného koeficientom 1,1, I
b) občania s invalidným dôchodkom evidovaní na úrade práce sociálnych vecí a rodinľ'

ktorých príjem nepresahuje hranicu životného minima stanoveného zákono ,
vynásobeného koeficientom 1,1.

4. Dôchodcom uvedeným v čl. 4, ods. 3 tohto VZN možno poskytnúť dávku vo výške:
a) jednotlivec - do 65 €
b) manželská a partnerská dvojica - do 80 €

5. Medzi občanov vyžadujúcich osobitnú starostlivosť sa pre účely tohto VZN zaradzujú: I
a) občania, ktorí sú zaradení do evidencie úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako

nezamestnaní minimálne 6 mesiacov a poberajú dávku v hmotnej núdzi v zmysle
zákona o pomoci v hmotnej núdzi,

b) občania prepustení z výkonu trestu, príp. bezdomovci, ktorí potrebujú prostriedky na
vybavenie osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na preklenu ie
nepriaznivej sociálnej situácie.

6. Občanom uvedeným v ods. 5 možno poskytnúť dávku vo výške:
a) jednotlivec - do 35 €
b) manželská a partnerská dvojica - do 50 €



7. Mesto môže poskytnúť na základe individuálneho posúdenia odborom sociá~nych vecí, a o I
prerokovaní v príslušnej komisii, účelovo určené dávky v hmotnej núdzi. Učelovo urče é
dávky možno poskytnúť občanom v hmotnej a sociálnej núdzi na základe riadne vyplnen j
žiadosti a po predložení požadovaných dokladov na preukázanie výšky skutoč e
vynaložených prostriedkov:

al pri úmrtí člena rodiny na čiastočné pokrytie pohrebných a cintorínskych služieb - o
výšky 200 (

b) pri úmrtí občana s trvalým pobytom na území mesta Michalovce, u ktorého nie ú
známi žiadni rodinní príslušníci a nemá kto zabezpečiť pohreb, Mesto uhra í
najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov. Úhra u
poskytnutej sumy si mesto v plnej výške uplatní v dedičskom konaní po zomrelom. k
zomrelý občan po sebe nezanechal žiaden majetok (napr. bezdomovci resp. ak a
nezistila totožnosť mŕtveho a k úmrtiu došlo na území mesta alebo ak nie je zná e
miesto úmrtia, ale ľudské pozostatky sa našli na území mesta L znáša výdav y
spojené s pohrebom Mesto Michalovce.

cl na základe potvrdenia o nástupe na kúpetnú liečbu žiadateľa alebo dieťaťa v je o
zaopatrení - do výšky 65 (

d) pri živelnej pohrome - do výšky 580 (
el ak výdaje súvisia so záujmovou činnosťou dieťaťa žiadateľa, jeho vybavením o

detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz, a pod. - do výš Y
150 (.

V prípadoch uvedených v Čl. 7, písm. a), c), d), e) musí mať žiadateľ splnené všet y
finančné záväzky voči mestu Michalovce t. j. dane, poplatky za vývoz tuhé o
komunálneho odpadu, nájomné a s tým súvisiace poplatky v prípade bývania v mestsko
nájomnom byte a pod.

8. Do výšky príjmu žiadateľa. resp. spoločne posudzovaných osôb, sa nezapočítavajú tie o
príjmy:

a) kompenzačný príspevok
b) príspevok na bývanie
c) príspevok za bezvládnosť
d) štipendiá
e) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadat r

dokladuje oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.
9. Pri výpočte životného minima pre poskytnutie dávky, sa k životnému minimu stanovené u

zákonom, vynásobeného koeficientom 1,1, pripočíta:
al 20 ( - na diétne stravovanie
b) 20 (- ak je občan držiteľom platného preukazu ZŤP občana.

10. O výške dávky rozhodne primátor Mesta na základe odporúčania príslušnej komisie.

TRETIA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

ČI. 5
Spoločné ustanovenia

1. Dávku je možné poskytnúť, na základe odporúčania príslušnej komisie, finančnou form u
alebo vecnou formou plnenia (napr. na nákup potravín, hygienických potrieb, ošatenia,
obuvi, a pod.).

2. Dávky sú dobrovoľnou formou pomoci Mesta a na ich poskytnutie nie je právny nárok.



3. V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže primátor poskytnúť dávku, na základe návr u
odboru sociálnych vecí, individuálnym spôsobom.

ČI.6
Platnosť a účinnosť

1. Všeobecne zavazné nariadenie nadobúda platnosť dňom schválenia v mestsko
zastupiteľstve a účinnosť nadobúda 15 - tym dňom od vyvesenia na úradnej tab li
Mestského úradu v Michalovciach.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť VZN č. 150/2013.

MESTSKÝ ÚRA,MICHALOVCE

VYVESENÉ: 1'1tJ G Ufj
ZVESENÉ: ťf, f'/ 2tJ ~
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Viliam Zahorčák

primátor Mesta Michalovce


