Zásady o poskytovaní finančnej pomoci v čase náhlej núdze
Obec Veľká Ida v súlade s § 3 ods. 2 písm. g) a s § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o obecnom zriadení“) upravuje:
Čl. I
Predmet úpravy
Tieto zásady upravujú poskytovanie finančnej pomoci v čase náhlej núdze (ďalej len „finančná
pomoc“) z rozpočtu obce Veľká Ida obyvateľom obce Veľká Ida z vyčlenených finančných
prostriedkov v príslušnom kalendárnom roku na uvedený účel.
Čl. II
Vymedzenie pojmov
1. Finančná pomoc sa poskytuje obyvateľom obce, ktorí sú odkázaní na poskytnutie finančnej
pomoci, na preklenutie ich náhlej nepriaznivej životnej situácie- náhlej núdze.
2. Za náhlu núdzu pre účely poskytovania finančnej pomoci sa považuje náhla núdza spôsobená
živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou.
3. Iná podobná udalosť, ktorá spôsobuje náhlu núdzu sa posudzuje vždy podľa konkrétneho
prípadu. Náhla núdza tak môže byť spôsobená napríklad aj:
a) podstatným poklesom príjmu, ktorý je spôsobený zdravotným stavom obyvateľa alebo
s ním spoločne posudzovaných osôb,
b) nečakanou životnou udalosťou v rodine,
c) náhlym nezavineným finančným zaťažením obyvateľa, v dôsledku zvýšenia nákladov
na zabezpečenie základných životných potrieb,
d) inými mimoriadnymi udalosťami, na základe ktorých sa obyvateľ a s ním spoločne
posudzované osoby v náhlej núdzi ocitli.
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Čl. III
Podmienky na poskytnutie finančnej pomoci
Finančná pomoc sa poskytuje odkázaným obyvateľom s trvalým pobytom na území obce Veľká
Ida, ak sa vyhodnotí, že sa ocitli v náhlej núdzi.
O finančnú pomoc môže požiadať obyvateľ jedenkrát počas kalendárneho roka na predpísanom
tlačive – „Žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci “ v prílohe číslo 1 (ďalej len „žiadosť“) alebo
ústne do zápisnice na obecnom úrade. K žiadosti obyvateľ predkladá ďalšie podklady, ak nato
bude vyzvaný.
Na poskytnutie finančného príspevku v čase náhlej núdze nie je právny nárok a tej istej osobe
je možné ho poskytnúť v rámci jedného kalendárneho roka zásadne len raz. Tým nie je
vylúčené poskytnutie inej ako finančnej pomoci.
Výška finančnej pomoci za kalendárny rok je:
a) pre osamelého obyvateľa do 50,- Eur,
b) pre rodinu s deťmi do 150,- Eur,
c) pre poberateľa dávky dôchodkového zabezpečenia – jednotlivec do 70,- Eur, manželia
do 90,- Eur.

5. Výšku finančnej pomoci podľa bodu 4 môže starosta obce po predchádzajúcom súhlase
obecného zastupiteľstva zvýšiť v prípade splnenia podmienok:

a) existencia mimoriadne závažného dôvodu pre vyššiu finančnú pomoc v náhlej núdzi,
najmä ak základná čiastka finančnej pomoci bude zjavne bezúčelná a
b) ak to umožňuje finančná situácia obce.
6. Maximálna výška zvýšenia finančnej pomoci v náhlej núdzi je do 300,- Eur
7. Poskytovanie finančnej pomoci v náhlej núdzi a poskytovanie iných dávok a príspevkov podľa
osobitných predpisov1 sa nevylučuje.
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Čl. IV
Konanie vo veci poskytovania finančnej pomoci v náhlej núdzi
Finančná pomoc má charakter neverejnej pomoci.
Žiadosti na poskytnutie finančnej pomoci posudzuje sociálna komisia obce.
O poskytnutí finančnej pomoci, rozhoduje na základe individuálneho posúdenia odkázanosti
obyvateľa a spoločne posudzovaných osôb starosta obce Veľká Ida na návrh sociálnej komisie
obce. Tým nie je dotknutý čl. III bod 5 týchto zásad, ktorý upravuje kedy je potrebný aj súhlas
obecného zastupiteľstva.
Žiadateľovi sa písomne oznámi priznanie alebo nepriznanie finančnej pomoci.
O priznanej pomoci informuje starosta 1x ročne obecné zastupiteľstvo.

Čl. V
Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo obce uznesením 174/2019 zo dňa 12.12.2019
a nadobúdajú účinnosť 16.12.2019
2. Nadobudnutím účinnosti týchto zásad sa zrušujú zásady schválené uznesením č. 126/15 zo dňa
4.12.2015.

.......................................
Peter Nagy
starosta obce

1

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.

