Obecné zastupiteľstvo v Kútoch na základe ustanovenia § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto

všeobecne záväzné nariadenie
č. 2/2010
o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti

§1
Úvodné ustanovenie
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je úprava postupu obce pri nakladaní
s finančnými prostriedkami v sociálnej oblasti a tiež stanovenie podmienok, za ktorých sa
budú príspevky obyvateľom obce poskytovať.
2. V rámci sociálnej starostlivosti o občanov, ktorí sa ocitli v mimoriadne ťažkej životnej situácii
a potrebujú pomoc z dôvodu:
a) hmotnej núdze v zmysle zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
b) sociálnej núdze v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení
neskorších predpisov,
c) živelnej pohromy a prírodnej katastrofy v zmysle zákona č 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov,
d) z iných vážnych príčin (napr. úmrtie člena domácnosti, nepriaznivý zdravotný stav a pod.)
3. Obec Kúty môže poskytnúť peňažný alebo vecný príspevok.
§2
Jednorazový príspevok v hmotnej núdzi
1. Obyvateľovi obce, ktorý je v hmotnej núdzi, možno poskytnúť jednorazový príspevok
v hmotnej núdzi na úhradu mimoriadnych výdavkov. Za mimoriadne výdavky pri posudzovaní
hmotnej núdze sa môžu považovať napr. výdavky na nevyhnutné ošatenie, základné
vybavenie domácnosti, náklady na vybavenie pohrebu, prepustenie z výkonu trestu a pod.
2. O výške jednorazového príspevku v hmotnej núdzi rozhoduje starosta obce po prešetrení
sociálnej situácie obyvateľa obce v súlade so schváleným rozpočtom obce.
3. Postup pri poskytovaní jednorazového príspevku v hmotnej núdzi:
- obyvateľ obce podá žiadosť o poskytnutie príspevku, ktorá obsahuje osobné údaje žiadateľa,
informáciu o jeho ekonomickej situácii a odôvodnenie
- žiadateľ predloží doklad o výške príjmu žiadateľa a o výške príjmu osôb, ktoré sú s ním
spoločne posudzované
- v prípade, že žiadateľ alebo osoby s ním spoločne posudzované sú nezamestnaní, predloží
aj potvrdenie z úradu práce o ich zaradení do evidencie, rozhodnutie alebo potvrdenie
o poberaní podpory v nezamestnanosti alebo dávky v hmotnej núdzi
- ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, navštevujú školu, predloží doklad o riadnej školskej
dochádzke
- ak je žiadateľ dôchodca, predloží rozhodnutie o dôchodku.

4. Jednorazový príspevok v hmotnej núdzi možno poskytnúť pre jednu osobu evidovanú na
úrade práce alebo dôchodcovi s najnižším dôchodkom ako jediným zdrojom príjmu, vo výške
skutočne preukázaných nákladov maximálne do výšky 30,- EUR.
5. Obyvateľovi obce, ktorý:
a) bol prepustený z výkonu trestu
b) bol prepustený z protialkoholického liečenia, resp. z liečenia závislosti na toxických
látkach
c) bol prepustený zo zariadenia na výkon ochrannej výchovy po dosiahnutí plnoletosti
možno poskytnúť jednorazový príspevok v hmotnej núdzi maximálne do výšky 15,- EUR.
6. Jednorazový príspevok možno jednému žiadateľovi poskytnúť jedenkrát za kalendárny rok.
§3
Príspevok na stravovanie
1. Príspevok na stravovanie, t. j. jedno hlavné teplé jedlo denne možno poskytnúť
dôchodcom poberajúcim starobný a plný invalidný dôchodok.
2. Výška príspevku obce sa schvaľuje uznesením obecného zastupiteľstva.
3. Imobilným občanom obec zabezpečuje donášku jedla do domu. Výška úhrady za donášku
jedla je upravená osobitným všeobecne záväzným nariadením.
§4
Opatrovateľská služba
Opatrovateľskú službu pre Obec Kúty v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších zmien a doplnkov zabezpečuje Slovenský červený kríž.
§5
Záverečné ustanovenia
1. V zmysle tohto všeobecne záväzného nariadenia je možné poskytnúť príspevok len občanovi
s trvalým pobytom na území Obce Kúty.
2. Obecné zastupiteľstvo obce Kúty sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
22.03.2010 uznesením č. 2/2010-C.
3. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 06.04.2010.

Ing. Mária Macejková
starostka obce

