Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej (ďalej len MsZ) v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v súčinnosti so zákonom č. 448/2008
Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov, so zákonom č. 599/2003 Z.
z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a doplnkov a so zákonom č. 601/2003
Z. z. o životnom minime v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tieto

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí
v znení Dodatku č. 1 účinného dňa 01.01.2018
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Článok 1
Úvodné ustanovenia
Tieto zásady upravujú pravidlá poskytovania sociálnej pomoci, ktorej cieľom je
zmierňovať za aktívnej účasti občana, jeho hmotnú alebo sociálnu núdzu.
Účelom týchto zásad je stanovenie postupu a základných kritérií pri poskytovaní
jednorazových sociálnych dávok.
Sociálne dávky sú formou peňažnej alebo vecnej pomoci sociálne odkázaným občanom
mesta, alebo občanom mesta.
Sociálne odkázaný občan pre účely týchto zásad je občan, alebo občania, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu 1) a ktoré nepresahujú hranicu životného
minima stanovenú zákonom.
Dávky sa podľa týchto zásad poskytujú spravidla jedenkrát do roka. V odôvodnených
prípadoch sa môžu poskytnúť opakovane.
O pridelení finančných prostriedkov rozhoduje primátor mesta spravidla po prerokovaní v
komisii sociálno-zdravotnej komisie, prípadne mestského zastupiteľstva.
Pôsobnosť mesta v oblasti sociálnych vecí sa vykonáva prostredníctvom odd. správneho,
sociálnych vecí, ŽP a kultúry MsÚ v Nemšovej. Oddelenie sústreďuje písomné podklady a
žiadosti, potrebné pri rozhodovaní a pridelení finančných prostriedkov.

Článok 2
Tvorba finančných zdrojov
1. Mesto vytvára zdroje finančných prostriedkov pre oblasť sociálnej pomoci a ich výšku
každoročne schvaľuje mestské zastupiteľstvo v rozpočte mesta. Výška finančných
prostriedkov určených na sociálnu pomoc občanom mesta sa ustanovuje s ohľadom na výšku
rozpočtových príjmov.
Článok 3
Pôsobnosť mesta pri poskytovaní finančných prostriedkov
1. Pôsobnosť mesta je rozčlenená do štyroch oblastí:
a) starostlivosť o rodinu a dieťa
b) starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých občanov, starých a chorých občanov
c) starostlivosť o občanov ktorí potrebujú osobitnú pomoc
d) starostlivosť o sociálne odkázaných občanov
Článok 4
Pôsobnosť mesta na úseku starostlivosti o rodinu a deti
1. Mesto na základe:
a) žiadostí občanov počas roka a po prerokovaní v komisii sociálno-zdravotnej
b) pred koncom kalendárneho roka na základe návrhu komisie sociálno-zdravotnej
rozhoduje o jednorazových peňažných a vecných dávkach nezaopatreným deťom,
rodičom nezaopatrených detí, tehotným ženám, o peňažných dávkach rodičom, ktorým sa
súčasne narodia tri alebo viac detí,

2. Mesto poskytuje deťom v naliehavých prípadoch pomoc na stravovanie v školskej jedálni,
na nákup školských potrieb, primeranú náhradu cestovného a pod.
3. Mesto rozhoduje o príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov v zmysle zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
4. Mesto poskytuje príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 50,00 €
5. Jednorazová peňažná dávka sa poskytuje na základe žiadostí v zmysle ods. 1 písm. a), ods.
2 a ods. 3 tohto článku formou rozhodnutia v zmysle zák. č. 71/1967 o správnom konaní.
6. Jednorazová peňažná dávka v zmysle ods. 4 tohto článku sa poskytuje podľa zoznamu
novonarodených detí z evidencie obyvateľstva vyplatením hotovosti pri spoločenskej
udalosti Vítania detí do života, ktorú poriada Mesto Nemšová.
7. Podmienky poskytnutia sociálnej výpomoci:
a) žiadateľ k žiadosti podľa ods.1a),2,3 tohto článku priloží aktuálne potvrdenia o príjmoch,
rozhodnutie z ÚPSVaR Trenčín, o poberaní dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávkam
hmotnej núdzi,
b) žiadateľ k žiadosti podľa ods.2 priloží aktuálne potvrdenie o riadnej dochádzke dieťaťa do
školy,
c) má vysporiadané daňové a poplatkové povinnosti voči mestu,
d) má trvalý pobyt v Nemšovej.
Článok 5
Pôsobnosť mesta na úseku starostlivosti o ťažko zdravotne postihnutých, starých
a chorých občanov
1. Mesto na základe:
a) žiadostí občanov počas roka a po prerokovaní v komisii sociálno-zdravotnej,
b) pred koncom kalendárneho roka na základe návrhu komisie sociálno-zdravotnej rozhoduje
o jednorazových peňažných a vecných dávkach na úhradu nevyhnutných životných
nákladov.
2. Mesto organizuje v spolupráci so Senior klubom a Jednotou dôchodcov Slovenska
v Nemšovej kultúrno-spoločenský život starých občanov a vytvára k tomu potrebné finančné
a iné zdroje.
3. Mesto rozhoduje o úľavách na dani z nehnuteľnosti.
4. Mesto poskytuje príspevok:
a) pri životných jubileách /vek 80 r., 85 r. a viac/
vo výške 25,00 €
b) pri svadobných jubileách /výročie svadby 50 r., 60 r., 70 r., 75 r./ vo výške 40,00 €.
5. Jednorazová peňažná dávka sa poskytuje na základe žiadostí v zmysle ods. 1 písm. a), tohto
článku formou rozhodnutia v zmysle zák. č. 71/1967 o správnom konaní.
6. Úľavu na dani poskytuje mesto občanom na základe žiadosti po prerokovaní v komisii
sociálno-zdravotnej. Zápis z komisie spolu so zoznamom a výškou úľavy sa odovzdá na odd.
ekonomické a správy majetku mesta a tento je podkladom k vydaným rozhodnutiam.
7. Jednorazová peňažná dávka v zmysle ods. 4 tohto článku sa poskytuje podľa zoznamu
občanov z evidencie obyvateľstva vyplatením hotovosti.
8. Podmienky poskytnutia sociálnej výpomoci:
a) žiadateľ k žiadosti podľa ods. 1 písm. a) priloží aktuálne potvrdenia o príjmoch zo
zamestnania, z ÚPSVaR, Sociálnej poisťovne, a potvrdenia o výške príjmu spoločne
posudzovaných osôb
b) žiadateľ k žiadosti o poskytnutie úľavy na dani z nehnuteľnosti podľa ods. 3 priloží
fotokópiou preukazu ZŤP,
c) má vysporiadané daňové a poplatkové povinnosti voči mestu,
d) má trvalý pobyt v Nemšovej.

Článok 6
Starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc
1. Mesto poskytuje poradenskú činnosť.
2. Mesto poskytuje jednorazové peňažné a vecné dávky:
a) na základe žiadosti z rozhodnutia primátora mesta – bez posúdenia v komisii
sociálnozdravotnej
do výšky 70,00 €
b) na základe žiadosti z rozhodnutia komisie sociálno-zdravotnej do výšky 170,00 €
c) na základe žiadosti mestské zastupiteľstvo
nad 171,00 €
20,00 €.
d) poskytuje jednorazové finančné výpomoci pri úmrtí člena rodiny
3. Mesto poskytuje sociálne výpomoci (bezúročné sociálne pôžičky) z rozhodnutia Mestského
zastupiteľstva.
4. Jednorazová peňažná dávka sa poskytuje v zmysle ods. 2 písm. a), b) c) a ods. 3 tohto
článku formou rozhodnutia v zmysle zák. č. 71/1967 o správnom konaní.
5. Jednorazová peňažná dávka v zmysle ods. 2 písm. d) tohto článku sa poskytuje vyplatením
hotovosti pri úmrtí člena rodiny pozostalým, ktorí majú trvalý pobyt v Nemšovej .
6. Podmienky poskytnutia sociálnej výpomoci:
a) poskytnutie peňažných a vecných dávok je prísne viazané na preukázanie situácie, ktorá
vyžaduje osobitnú pomoc. Pod pojmom situácia vyžadujúca osobitnú pomoc sa rozumie
stav, do ktorého sa dostal občan, prípadne rodina a to bez vlastného zavinenia, pričom
snaha odstrániť následky takejto situácie nebola naplnená,
b) žiadateľ k žiadosti podľa ods.2 písm. a), b), c) a ods.3 priloží aktuálne potvrdenia
o príjmoch zo zamestnania, z ÚPSVaR, Sociálnej poisťovne a potvrdenia o výške príjmu
spoločne posudzovaných osôb
c) má vyporiadané daňové a poplatkové povinnosti voči mestu,
d) má trvalý pobyt v Nemšovej.
Článok 7
Starostlivosť o sociálne odkázaných občanov
1. Mesto na úseku starostlivosti o sociálne odkázaných občanov spolupracuje s ÚPSVaR – odd.
sociálnych vecí a v závažných prípadoch pôsobí ako osobitný príjemca dávky v hmotnej
núdzi 2). Za sociálne odkázaného občana sa považuje ten, ktorého príjem nedosahuje úhrn
súm na zabezpečenie základných životných podmienok, ktoré bližšie vymedzuje zákon
č. 601/2003 Z. z. o životnom minime, v súčinnosti so zákonom č. 599/2003 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi a nemôže vlastným pričinením tento príjem zvýšiť vzhľadom na svoj vek,
zdravotný stav, dlhodobú nezamestnanosť, alebo z iných závažných dôvodov.
2. Mesto rozhoduje o príspevku na spoločné stravovanie –obedy- podľa výšky príjmu občana
a príjmu spoločne posudzovaných osôb nasledovne:
a) do výšky životného minima
vo výške ........... 1,00 € na 1 obed
b) nad životné minimum do 16,596 €
vo výške ........... 0,70 € na 1 obed
c) nad životné minimum od 16,597 € do 26,555 €
vo výške ........... 0,50 € na 1 obed
d) občania s príjmom nad životné minimum od 26,555 € si hradia plnú výšku stravnej
jednotky.
3. Príspevok na stravovanie sa poskytuje v zmysle ods. 2 tohto článku formou rozhodnutia
v zmysle zák. č. 71/1967 o správnom konaní.
4. Podmienky poskytnutia sociálnej výpomoci:
a) žiadateľ k žiadosti o poskytnutie príspevku na stravovanie podľa bodu 3 predloží
k žiadosti aktuálne potvrdenia o príjmoch zo zamestnania, ÚPSVaR, Sociálnej poisťovne
a potvrdenia o výške príjmu spoločne posudzovaných osôb,
b) má vysporiadané daňové a poplatkové povinnosti voči mestu,
c) má trvalý pobyt v Nemšovej.

Článok 8
Postup pri nakladaní s finančnými prostriedkami
1. Mesto rozhoduje o poskytovaní pomoci na základe nasledovných kritérií a v nasledovnom
poradí:
1.1. Skúma, či boli využité všetky možnosti uplatnenia nároku od štátu – u iného
príslušného orgánu a ak nie, uvedenie dôvodov.
1.2. Skúma, či sú splnené podmienky sociálnej odkázanosti v súlade s platnou právnou
úpravou.
1.3. Skúma sociálnu a majetkovú situáciu žiadateľa a všetkých tých, ktorí so žiadateľom
žijú v spoločnej domácnosti.
1.4. Ak žiadateľ nie je v pracovnom pomere, alebo v obdobnom pomere – či je hlásený na
príslušnom úrade práce, prípadne či bol vyradený z evidencie uchádzačov
o zamestnanie, dôvod vyradenia.
1.5. Skúmajú sa okolnosti, uvedené v žiadosti o poskytnutie pomoci.
1.6. Skúma sa optimálna forma pomoci.
2. Pri rozhodovaní o výške pomoci a zohľadnení skutočností uvedených v ods. 1 tohto
ustanovenia sa prihliada najmä na:
2.1. Skutočné náklady na zabezpečenie výživy a ostatných základných potrieb.
2.2. Rozsah nevyhnutných nákladov na domácnosť žiadateľa.
2.3. Opakovanosť poskytnutia pomoci.
2.4. Poskytnutie pomoci inými príslušnými orgánmi.
2.5. Stav prostriedkov mesta.
3. Mesto môže rozhodnúť v oblasti sociálnych vecí nasledovným spôsobom:
3.1. Poskytnutie jednorazovej peňažnej dávky.
3.2. Poskytnutie vecnej dávky – t. j. materiálne plnenie. Tento spôsob je potrebné
uplatňovať a uprednostňovať v prípadoch, ak je žiadosť orientovaná prevažne na
zabezpečenie základných životných potrieb, t. j. stravy, bývania, ošatenia.
Článok 9
Ďalšie nakladanie s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych veci
1. V prípade havarijných situácií, živelných pohrôm, katastrof a vykradnutia je možné po
predložení dokladov a zápisov od poisťovne poskytnúť finančnú výpomoc, na základe
mimoriadneho zasadnutia sociálno – zdravotnej komisie. Výška limitu a kompetencie na jej
schválenie pre poskytnutie sociálnej výpomoci sa riadi v zmysle článku 6 ods. 2.
2.Nevyčerpané finančné prostriedky rozpočtu v rámci programu sociálne služby
v jednotlivých častiach je možné presunúť z jednej časti do druhej.
Článok 10
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Podľa týchto zásad postupujú všetci zamestnanci mesta a v rozsahu svojej pôsobnosti
(náplne práce) poskytujú súčinnosť oddeleniu správnemu v spolupráci s komisiou sociálno
– zdravotnou pri MsZ Nemšová.
2. Na týchto Zásadách nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych vecí sa
uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej dňa 16.05.2012.
3. Zásady nadobúdajú účinnosť dňom 01.6.2012.
4. Ruší sa platnosť zásad zo dňa 7.7.2001.
5. Dodatok č. 1 k Zásadám nakladania s finančnými prostriedkami v oblasti sociálnych služieb
bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nemšová dňa 13.12.2017, uznesením č. 350
a nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2018.

Ing. Iveta Jurisová

Ing. František Bagin

prednostka úradu

primátor mesta

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Poznámky:
1) zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších zmien a doplnkov
2) hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú,
nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si
príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením

