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Obec Závadka v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) a § 3 ods. 4 Zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

v y d á v a 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Závadka 

č. 1/2022 

o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc občanom obce 

pri mimoriadnej udalosti 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie o poskytnutí jednorazového príspevku na pomoc 

    občanom obce pri mimoriadnej udalosti je spracované v súlade § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 

    písm. g) a § 3 ods. 4 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

    predpisov. 

2. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len ,,VZN“) je stanoviť postup  

    a podmienky, na základe ktorých obec Závadka ( ďalej len ,,obec“) poskytuje pri výkone 

    svojej samosprávnej pôsobnosti jednorazový príspevok občanom s trvalým pobytom 

    na území obce Závadka, ktorí sa ocitli v mimoriadne nepriaznivej životnej situácií                         

    a potrebujú pomoc. 

3. Za mimoriadne nepriaznivú životnú situáciu na účely poskytnutia tohto príspevku sa 

    považuje situácia, ktorá vznikla následkom živelnej pohromy- požiaru, zemetrasenia, 

    víchrice, nevznikla vinou občana a na jej prekonanie je potrebná pomoc. 

4. Za mimoriadne nepriaznivú životnú situáciu na účely poskytnutia tohto príspevku sa   

    považuje situácia, ktorá vznikla následkom tragickej smrti, v dôsledku čoho sa rodina  

   ocitla v nepriaznivej finančnej situácii. 

 

Článok 2 

Pravidlá poskytovanie jednorazového príspevku občanom obce 

 

1. Jednorazový príspevok na pomoc občanom obce pri mimoriadnej udalosti je dobrovoľný,     

    fakultatívny príspevok, na ktorý nie je právny nárok. 

2. Jednorazový príspevok na pomoc občanom obce pri mimoriadnej udalosti sa poskytuje 

    občanovi na základe individuálneho posúdenia žiadosti, s prihliadnutím na objem        

    finančných prostriedkov schválených rozpočtom obce na príslušný kalendárny rok. 

    Možno ho poskytnúť do výšky preukázateľných nákladov. 

3. O poskytnutí, resp. zamietnutí jednorazového príspevku pri mimoriadnej udalosti 

    žiadateľovi rozhoduje obecné zastupiteľstvo, prijatím uznesenia. 

4. Jednorazový príspevok na pomoc občanom obce pri mimoriadnej udalosti je možné 

    poskytnúť len občanovi, ktorý má na území obce trvalý pobyt a ktorý nemá voči obci 

    finančné záväzky (dlhy na miestnych daniach, na poplatkoch za komunálny odpad a pod.). 

5. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie žiadosti.    

   Ak žiadateľ nedoplní do 10 kalendárnych dní svoju žiadosť o požadované údaje alebo    

   doklady, táto žiadosť nebude akceptovaná. 

6. Obec doručí žiadateľovi oznámenie o priznaní alebo zamietnutí jednorazového príspevku    

    na pomoc občanom pri mimoriadnej udalosti. 

7. Žiadateľ musí pomoc pri mimoriadnej udalosti podľa článku odsek 3 vyúčtovať        

    mimoriadne výdavky spojené s nákupom zdokumentovať predložením pokladničného   

    dokladu z registračnej pokladne, alebo faktúry a dokladov o úhrade faktúry v kalendárnom   

    roku jej posúdenia. 



Článok 3 

Výška jednorazovej dávky na pomoc občanom 

 

1. Jednorazový príspevok na pomoc občanom obce slúžiaci na odstránenie následkov 

    živelnej pohromy alebo zmiernenie nepriaznivej finančnej situácie  môže obec žiadateľovi    

    poskytnúť vo výške schválenej obecným zastupiteľstvom, vzhľadom na vyhodnotenie   

    závažnosti situácie a ujmy na majetku. 

 

Článok 4 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Žiadosti posudzované podľa tohto VZN sa odovzdávajú na tlačive podľa prílohy č.1 

    tohto VZN. 

2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva kontrolór obce Závadka. 

3. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Závadka dňa..................., 

    uznesením č. ..................... . 

4. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa ................... 

 

 

 

 

                                                                                   Jana Dziaková, v. r. 

                                                                                                       starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1 k VZN obce Závadka č. ................ o poskytnutí jednorazového príspevku na omoc 

občanom obce pri mimoriadnej udalosti: 

 

 

Žiadosť o poskytnutie jednorazového príspevku na pomoc občanom obce pri 

mimoriadnej udalosti 

 

Údaje o žiadateľovi 

Meno .......................................................................................................................................... 

Priezvisko ................................................................................................................................... 

Dátum narodenia... ...................................................................................................................... 

Číslo občianskeho preukazu........................................................................................................ 

Trvalé bydlisko, PSČ................................................................................................................... 

Číslo telefónu................................................................................................................................ 

Číslo účtu IBAN*......................................................................................................................... 

Rodinný stav................................................................................................................................. 

 

Odôvodnenie žiadosti 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

Vyhlásenie žiadateľa: 

Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych 

následkov uvedenia nepravdivých údajov. Žiadateľ(ka), ako dotknutá osoba týmto dávam 

výslovný súhlas Obci Jovsa, so sídlom Jovsa č. 73, 072 32, IČO: 00325279 so spracovaním 

osobných údajov v zmysle § 5 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

v rozsahu predloženej žiadosti o poskytnutie jednorazového príspevku na pomoc občanom 

obce pri mimoriadnej udalosti, na uloženie týchto údajov do registra žiadateľov o poskytnutie 

tohto príspevku. 

 

Dátum: .......................................... Podpis žiadateľa........................................ 

 

*Uvedie sa ak žiadateľ žiada úhradu na účet 


