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Obec Chorvátsky Grob v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. p) zákona
č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.448/2008 Z.
z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov
vydáva
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2 /2012
o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov a o podmienkach
poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, sociálnej výpomoci
a sociálnej pôžičky.
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§1
Účel všeobecne záväzného nariadenia
Účelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej nariadenia) je stanovenie podmienok
poskytovania:
a) príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky,
b) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci,
c) sociálnej pôžičky.
Čl. II
Príspevok na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej dávky
§2
Príspevok na stravovanie
1. Príspevok na stravovanie poskytuje obec občanom, poberateľom dôchodkovej dávky, t.j.
starobného, invalidného, sociálneho dôchodku (ďalej dôchodcom), ktorí majú na území
obce trvalý pobyt, na zníženie nákladov spojených so zabezpečovaním teplého jedla obeda.
2. Príspevok sa neposkytuje občanom, ktorí sú poberateľmi dôchodkových dávok uvedených
v ods.1 a sú v pracovnom pomere alebo poberajú ďalší príjem zo zárobkovej činnosti.
3. Dodávateľom stravy, u ktorého si dôchodca môže uplatniť príspevok na stravovanie je
subjekt oprávnený poskytovať stravovacie služby, ktorý má s obcou uzavretú zmluvu o
poskytovaní stravy (ďalej len dodávateľ).
§3
Podmienky poskytnutia príspevku
1. Občan, ktorý podľa § 2 má nárok na poskytnutie príspevku na stravovanie, vyplní žiadosť
o poskytnutie príspevku a predloží doklad o aktuálnej výške dôchodku. Vyplnené tlačivo

spolu s prílohou predloží občan obci. Tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku dôchodcovi
tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.
2. Príspevok na stravovanie sa poskytuje dôchodcovi podľa § 2 na každý pracovný deň v
mesiaci, neposkytuje sa na dni pracovného pokoja, soboty, nedele.
§4
Výška príspevku na stravovanie
Výška poskytnutého príspevku na stravovanie
obedovú jednotku.

je určená jednotne v sume 1 € za jednu

§5
Podmienky pre dodávateľa
1. Dodávateľ pripravuje jedlo vždy podľa jedálneho lístka, ktorým včas informuje
odberateľov o ponuke jedál.
2. Dodávateľ zabezpečuje na základe zmluvy s obcou dovoz stravy priamo do domácnosti
len v pracovných dňoch.
3. Výška stravnej jednotky je zmluvne stanovená dodávateľom a v tejto cene sú zahrnuté aj
náklady spojené s rozvozom jedla do domácnosti.
4. Dodávateľ vždy mesačne predloží obci faktúru na preplatenie príspevku na stravovanie
pre dôchodcov, ktorí o príspevok na základe tohto VZN požiadali.
Čl. III
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a sociálna výpomoc
§6
Podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi môže obec poskytnúť občanovi s trvalým pobytom
v obci, ktorý sa ocitol hmotnej núdzi a ďalším spoločne posudzovaným osobám na úhradu
mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti,
zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.
2. Občanovi v hmotnej núdzi a ďalším spoločne posudzovaným osobám možno poskytnúť
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov,
celkovo za kalendárny rok do výšky trojnásobku sumy životného minima.
3. Občan, ktorý podáva žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi je
povinný doložiť v stanovenej lehote doklady preukazujúce hmotnú núdzu, potvrdenie o
poberaní dávky a príspevkov v hmotnej núdzi ak ich občan poberá a iné doklady o svojej
nepriaznivej situácii. V žiadosti občan uvedie na aký účel má byť výpomoc poskytnutá a
výšku predpokladaných nevyhnutných výdavkov.
4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa môže začať konanie o poskytnutí sociálnej
výpomoci aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti oprávnenej osoby o jej poskytnutie.
5. Občan nemá na jednorazovú dávku právny nárok.

§7
Podmienky poskytnutia sociálnej výpomoci
1. Sociálnu výpomoc možno poskytnúť aj občanovi a ďalším spoločne posudzovaným
osobám na riešenie nepriaznivej životnej situácie v rodine (napr. úmrtie rodiča maloletého
dieťaťa, vážny úraz, choroba s trvalými následkami, strata bývania v dôsledku živelnej
pohromy, havárie a podobnej udalosti).
2. Výpomoc môže obec poskytnúť aj občanovi, ktorý sa vrátil z výkonu trestu, ukončil
dlhodobú liečbu závislosti na uľahčenie resocializácie, najmä na účel vybavenia osobných
dokladov a zabezpečenie nevyhnutných vecí osobnej potreby.
3. Občan, ktorý podáva žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci je povinný doložiť
v stanovenej lehote potvrdenie o príjme, prípadne iné doklady o svojej nepriaznivej
situácii (napr. doklad o prepustení z výkonu trestu). V žiadosti občan uvedie, na aký účel
má byť výpomoc poskytnutá a výšku predpokladaných nevyhnutných výdavkov.
4. V prípadoch hodných osobitného zreteľa sa môže začať konanie o poskytnutí sociálnej
výpomoci aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti oprávnenej osoby o jej poskytnutie.
5. Občan nemá na sociálnu výpomoc právny nárok.
§8
Výška poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
a sociálnej výpomoci
1. Žiadosť občana o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci
prešetrí príslušné oddelenie obecného úradu a Komisia pre sociálne veci a vzťahy
s verejnosťou. Komisia následne navrhne výšku poskytnutej jednorazovej dávky v
hmotnej núdzi alebo sociálnej výpomoci.
2. Na základe návrhu komisie môže byť finančná výpomoc účelovo viazaná, t.j. občan môže
výpomoc použiť len na konkrétny účel, ktorý preukáže dokladom. Obec môže v
odôvodnených prípadoch stanoviť podmienku, že žiadateľ použije poskytnutú finančnú
výpomoc len prostredníctvom pracovníkov obecného úradu.
Čl. IV
Sociálna pôžička
§9
Podmienky poskytnutia sociálnej pôžičky
1. Bezúročnú sociálnu pôžičku môže obec poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi na úhradu
nevyhnutných nákladov spojených s bývaním.
2. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej zmluvy o poskytnutí sociálnej
pôžičky, ktorej súčasťou je splátkový kalendár pôžičky.
3. Žiadosť občana o poskytnutie pôžičky prešetrí príslušné oddelenie obecného úradu
a Komisia pre sociálne veci a vzťahy s verejnosťou. Komisia následne navrhne výšku
poskytnutej pôžičky a žiadateľ s obcou uzatvorí zmluvu o sociálnej pôžičke a dohodne
splátkový kalendár.

Čl. V
Povinnosť občana
V prípade, že občanovi bola jednorazová dávka v hmotnej núdzi alebo sociálna výpomoc
vyplatená neprávom z dôvodu, že neoznámil alebo zamlčal skutočnosti rozhodujúce pre
poskytnutie dávky, rozhodne starosta obce bezodkladne o povinnosti vrátiť neprávom
poskytnutú dávku sociálnej pomoci alebo jej časti.
Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10
Spoločné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 12.4.2012 uznesením Obecného
zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob č. 27/2012.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce.

Ing. arch. Miroslav Marynčák, v.r.
starosta obce

Príloha č.1

Obec Chorvátsky Grob
Žiadosť

o poskytnutie príspevku na stravovanie pre poberateľov dôchodkovej
dávky – jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a sociálnej výpomoci –
sociálnej pôžičky*
1. Meno, priezvisko žiadateľa: ...........................................................................................
Dátum narodenia: ...............................................................................................................
Trvalé bydlisko, PSČ: ........................................................................................................
Číslo občianskeho preukazu: ..................................... Rodné číslo: ...............................

2. Potrebné doklady, dôchodok: predložiť doklad o príjme /výška dôchodku starobného,
invalidného a iné príjmy /, kópiu občianskeho preukazu, iné doklady na vyžiadanie od
obce.
3. Vyhlásenie žiadateľa:
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á
právnych následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Vyhlasujem, že som sa oboznámil/a s kritériami k priznaniu príspevku na stravovanie pre
poberateľov dôchodkovej dávky v Chorvátskom Grobe a porozumel/a som im.
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov za účelom spracovania žiadosti.

Dátum: ...............................

* Nehodiace sa preškrtnite

Podpis žiadateľa: ...............................................................

