Obecné zastupiteľstvo v Baloni na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods.1 a podľa ods. 3 písm. p/ a § 6 Zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Zákona č. 599/2003 Z. z. o
pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení neskorších zákonov v znení neskorších
predpisov schválilo

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2009
O zásadách poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce Baloň
Čl. 1
Predmet úpravy
Tieto zásady o poskytovaní sociálnej pomoci upravujú poskytovanie jednorazovej sociálnej
dávky obyvateľom obce Baloň z finančných prostriedkov obce Baloň, vyčlenených v
príslušnom kalendárnom roku na tento účel, formou jednorazovej sociálnej dávky.

Čl. 2
Vymedzenie pojmov
1. Jednorázová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom obce s trvalým pobytom v obci
Baloň odkázaným na poskytnutie jednorázovej sociálnej dávky :
a/ na preklenutie nepriaznivej životnej situácie v čase náhlej núdze
b/ dôchodcom nad 65 rokov z príležitosti Dňa dôchodcov
c./ mladým občanom z príležitosti skončenia strednej školy s maturitou a ukončenia
zimného a letného semestra na univerzite alebo vysokej škole.
1. Jednorázovú sociálnu dávku je možno poskytnuť podľa ods.1 písm.a/ spôsobeným:
- nepriaznivým zdravotným stavom obyvateľa a s ním spoločne posudzovaných
osôb, ktorý spôsobil podstatný pokles príjmu
- nečakanou vážnou životnou udalosťou,
- náhlym, obyvateľom nezavineným, nadmerným finančným zaťažením
- inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním
spoločne posudzované osoby ocitli v núdzi.
Čl. 3
Podmienky poskytovania jednorazovej sociálnej dávky
1. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky podľa čl.2
ods.1 písm.a/ sa považuje:
a/ osamelý obyvateľ, ktorý poberá niektorú z dávok dôchodkového zabezpečenia,

b) osamelý rodič s nezaopatrenými deťmi,
c) rodina s nezaopatrenými deťmi.
2. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky podľa čl.2 ods.1
písm.b/ sa považuje - dôchodca, ktorý poberá dávku dôchodkového zabezpečenia a do konca
príslušného kalendárneho roka dovŕší 65 rokov veku.
3. Za obyvateľa odkázaného na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky podľa čl.2 ods.1
písm.c/ sa považujemladý obyvateľ obce, ktorý v príslušnom kalendárnom roku úspešne
vykoná maturitnú skúšku, a úspešne skončí zimný a letný semester v dennom štúdiu na
vysokej škole, na univerzite v SR alebo v cudzine najviac za obdobie 5 rokov štúdia.

Čl. 4
Uplatnenie nároku na poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky
1. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto
VZN podľa čl. 2 ods.1 písm.a/ na základe písomnej žiadosti.
2. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto
VZN podľa čl. 2 ods.1 písm.b/ bez žiadosti podľa zoznamu z evidencie obyvateľstva obce.
3. Jednorazová sociálna dávka sa poskytuje obyvateľom, ktorí spĺňajú podmienky tohto
VZN podľa čl. 2 ods.1 písm.c/ bez žiadosti na základe predloženého maturitného
vysvedčenia, výkazu o štúdia, alebo potvrdenia od vysokej školy alebo univerzity o ukončení
semestra v rámci spoločného slávnostného posedenia.

Čl. 5
Výška jednorázovej sociálnej dávky
1. Výške jednorázovej sociálnej dávky podľa čl.2, ods.1 písm.a/ pre obyvateľa podľa čl. 3,
ods.1 písm.a/ - 165,- € /4.970,79 Sk/, pre obyvateľa podľa písm. b/, c/ - 330,- € /9.941,58 Sk/
Výška jednorázovej sociálnej dávky podľa čl.2 ods.1 písm.b/ 13,- € /391,64 Sk/ pre
obyvateľa podľa čl.3 ods.2 .

2.

3. Výška jednorázovej sociálnej dávky podľa čl.2 ods.1 písm.c/ 65,- € /1.958,19 Sk/ pre
obyvateľa podľa čl. 3 ods.3.
4. Jednorazová sociálna dávka sa vypláca v hotovosti cez pokladňu obecného úradu alebo
bezhotovostným prevodom na žiadateľom uvedené číslo bankového účtu. Pri ods.1 je
možné dávku poskytnúť aj vecnou formou, napr. formou nákupu potravín, ošatenia, obuvi a
podobne.
5. Výšku jednorazovej sociálnej dávky podľa ods.1 v prípade ohrozenia základných
životných potrieb a zdravia obyvateľa, alebo z iného mimoriadne závažného dôvodu,

starosta obce môže po prešetrení dávku zvýšiť, alebo poskytnúť aj obyvateľom, ktorí
nespĺňajú podmienky uvedené v Čl. 3, ods.1. tohto VZN.

Čl. 6
Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci .
1. Finančná pomoc poskytovaná obcou Baloň vo forme jednorázovej sociálnej dávky má
charakter nenávratnej pomoci, na ktorú nemá obyvateľ právny nárok.

Čl. 7
Povinnosti a zodpovednosť obyvateľa pri podaní žiadosti
Obyvateľ, ktorý žiada o jednorazovú sociálnu dávku je povinný na výzvu preukázať v
stanovenej lehote skutočnosti, rozhodujúce pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky.
V prípade, že mu bola jednorazová sociálna dávka vyplatená neprávom z dôvodu, že
obyvateľ neoznámil, alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre poskytnutie dávky,
rozhodne starosta obce bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom poskytnutú dávku
sociálnej pomoci alebo jej časť. Ustanovenia o právnej zodpovednosti obyvateľa podľa
osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.

ČL. 8
Spoločné záverečné ustanovenia

1. Na VZN o zásadách poskytovania sociálnej pomoci obyvateľom obce č. 2/2009 sa
uznieslo obecné zastupiteľstvo v Baloni, dňa 23.07.2009, uznesením číslo 17/2009-B/2.
Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 8.8.2009.

V Baloni, dňa 23.7.2009

Matus Frigyes
Starosta obce

Vyvesené: dňa 24.7.2009
Zvesené: dňa 7.8.2009

