1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi (ďalej len „jednorazová dávka“) je dávka, ktorú
môže mesto poskytnúť fyzickej osobe v hmotnej núdzi a fyzickým osobám s ňou
spoločne posudzovanými, ktorým sa v období podania žiadosti o jednorazovú dávku z
rozpočtu mesta vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi
podľa zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov1 (ďalej len „zákon č. 417/2013 Z.
z.“).
Jednorazovú dávku možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a s ním spoločne
posudzovaným fyzickým osobám v prípade, ak je:
a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním spoločne posudzovaných osôb,
b) ohrozený zdravý vývoj a rast detí v starostlivosti žiadateľa,
c) možné dokladovať a deklarovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,
d) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné
vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti nad rámec
dotácie poskytovanej štátom,
e) naliehavosť pomoci pri vybavovaní osobných dokladov.
Jednorazová dávka sa poskytuje občanovi na základe individuálneho posúdenia
žiadosti (v prípade potreby šetrením v domácnosti, z ktorého vyhotoví zamestnanec
príslušného odboru úradný záznam), s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov
schválených rozpočtom mesta na príslušný kalendárny rok.
O poskytnutí jednorazovej dávky žiadateľovi rozhoduje primátor mesta na základe
odporúčania Komisie sociálno-zdravotnej pri Mestskom zastupiteľstve v Trstenej, ktorá
preverila oprávnenosť žiadosti.
Jednorazovú dávku je možné poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej, príp.
kombinovanej.
K vybaveniu potrebujeme
· doručiť vyplnenú žiadosť –
Žiadosť o poskytnutie dávky, ktorá obsahuje základné osobné dáta žiadateľa, jeho
ekonomickú situáciu a odôvodnenie žiadosti predloží žiadateľ na Mestský úrad v
Trstenej, Odbor vnútornej správy a sociálnych vecí. Ak žiadateľ spĺňa platné kritériá
pre poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky v zmysle Všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2018 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a
mimoriadnych dávok mestom Trstená zdokladuje:
· potvrdenie, že občan nemá voči mestu žiadne finančné záväzky ( miestne dane,
nájom a služby spojené s užívaním bytu, miestne poplatky za komunálny odpad a pod.
) a nie sú voči žiadateľovi vedené žiadne ukončené súdne alebo exekučné konania
a pod.
· potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb, u dôchodcov
potvrdenie o výške dôchodku
· potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi,
resp. kópiu rozhodnutia o poberaní dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v
hmotnej núdzi

· potvrdenie príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o evidencii medzi
uchádzačmi o zamestnanie
· potvrdenie o návšteve školy nezaopatrených detí
· potvrdenie o poberaní prídavku na dieťa
· rozsudok o určení výživného
· stručne napísaný dôvod žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Vyplnenú žiadosť spolu s potrebnými dokladmi prinesie žiadateľ na MsÚ Trstená, ulica
Bernolákova 96/8, do kancelárie č. 8.
Súvisiace predpisy
- VZN č. 4/2018 o poskytovaní jednorazových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych
dávok mestom Trstená
- zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
- zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
- zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
Upozornenie
Jednorazová dávka je dobrovoľná, fakultatívna dávka, na ktorú nie je právny nárok.
Lehota na vybavenie
v lehote do 30 dní
Dokumenty
1 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE JEDNORAZOVEJ DÁVKY V HMOTNEJ NÚDZI
MESTOM TRSTENÁ
2 Príjem za posledných 6 mesiacov
3 Potvrdenie o úhrade za komunálny odpad – poplatník miestnych daní

