2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre dôchodcov a osamelo
žijúcich občanov


v zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov
Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom, ktorým sa vypláca dôchodok
prípadne iné dávky a príspevky, ktorí majú trvalý pobyt v meste Trstená na preklenutie vzniknutej
situácie – najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov – základné vybavenie domácnosti a mimoriadne
liečebné náklady.
Na základe individuálneho prešetrenia každej jednej žiadosti sa verifikuje opodstatnenosť
poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorá môže mať formu finančnú, vecnú alebo
kombinovanú ( vo forme poukazu na nákup).
Žiadosti o jednorazové dávky v hmotnej núdzi posudzuje Sociálno-zdravotná komisia pri
mestskom zastupiteľstve.

K vybaveniu potrebujeme
 doručiť vyplnenú žiadosť (jednorazová dávka)
 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 neukončené súdne alebo exekučné konania a pod.
 potvrdenie o výške príjmu, alebo rozhodnutie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške
poberanej dávky, resp. o výške dôchodku
 stručne napísaný dôvod žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
Súvisiace predpisy
 VZN č. 22/2008 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č 7/2006 o podmienkach poskytovania
jednorazových sociálnych dávok občanom mesta 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
 jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a
príspevky najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, na základné vybavenie
domácnosti a potravín a na mimoriadne liečebne náklady
 sociálna pomoc sa poskytuje pre dôchodcov, osamelo žijúcich občanov, a občanom, ktorí potrebujú
zvláštnu pomoc a sú v sociálnej a hmotnej núdzi, ktorých výška dôchodku a príjmu nepresahuje
výšku platného životného minima, za príjem sa nepovažuje 25% zo starobného dôchodku
Lehota na vybavenie
 v lehote do 30 dní
Dokumenty :
1-2 Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci – jednorazová peňažná (vecná) dávka
- Príjem za posledných 12 mesiacov – Rozhodnutie SP – výška dôchodku, Potvrdenie z ÚPSVaR o
príjme
3 Potvrdenie o úhrade za komunálny odpad – poplatník miestnych daní

