Mimoriadna dávka na pomoc občanovi
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi (ďalej len „mimoriadna dávka“) je dávka,
ktorú môže mesto priznať fyzickej osobe, ktorá sa nachádza v nepriaznivej sociálnej
situácii, resp. sa dostane do krízovej situácie následkom mimoriadnej nepredvídateľnej
udalosti. Pri poskytnutí tejto dávky sa nevyžaduje, aby žiadateľ bol poberateľom dávky
v hmotnej núdzi.
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorá sa môže poskytnúť fyzickej
osobe, ktorá sa ocitla v mimoriadne nepriaznivej sociálnej, finančnej a krízovej situácii.
Za mimoriadnu situáciu na účely poskytnutia tejto dávky možno považovať:
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy (záplava, víchrica, zemetrasenie, požiar
a pod.),
b) liečenie závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne
posudzovaných so žiadateľom, ktoré si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, ak tieto
nie sú hradené prostredníctvom základného zdravotného poistenia,
c) zabezpečenie pohrebu osoby, ktorá bola so žiadateľom v priamom príbuzenskom
pomere v prípade, že žiadateľ zabezpečuje pohreb tejto osoby,
d) vybavovanie osobného dokladu (občianskeho preukazu) pri jeho strate alebo
odcudzení,
e) pre výnimočne talentované dieťa, ktoré reprezentuje školu alebo mesto na
súťažiach,
f) iné nepredvídateľné skutočnosti, keď je ohrozené zdravie a život žiadateľa alebo s
ním spoločne posudzovaných osôb,
g) úhrada nákladov na zvýšené výdavky na školu, predvianočné obdobie alebo inú
výnimočnú situáciu.
Mimoriadna dávka sa poskytuje občanovi na základe individuálneho posúdenia
žiadosti, s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov schválených rozpočtom
mesta na príslušný kalendárny rok. Možno ju poskytnúť do výšky preukázateľných
nákladov, najviac však do výšky sumy stanovenej týmto VZN.
O poskytnutí, resp. zamietnutí mimoriadnej dávky žiadateľovi rozhoduje primátor
mesta na základe písomného odporúčania Komisie sociálno-zdravotnej pri MsZ
Trstená, ktorá preverila oprávnenosť žiadosti.
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 mimoriadnej dávky občanovi 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
Mimoriadna dávka občanovi je dobrovoľná, fakultatívna dávka, na ktorú nie je právny
nárok.
Lehota na vybavenie
v lehote do 30 dní
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