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SMERNICA
primátora mesta Č. 1/2003 o poskytovaní rmančného príspevku rodinám s
nezaopatrenými deťmí, zdravotne postihnutým občanom a príspevok na stravu
občanom poberajúcim dôchodok

Článok 1
Úvodné ustanovenie

Mesto podľa § 4 ods. 1 a § 13 ods. 4 písmeno d zákona SNR 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov môže poskytovať občanom mesta
Svidník:
al rmaDČnépríspevky:

- rodinám s nezaopatrenými deťmi
- zdravotne postihnutým občanom

bI príspevky na stravu dôchodcov

Článok 2
Všeobecné ustanovenie

1. Touto smernicou sa uprawjú podmienky priznania finančného príspevku rodinám s
nezaopatrenými deťmi, zdravotne postihnutým občanom a príspevok na straw
občanom poberajúcim dôchodok.

2. Poskytnutie finančného príspevku je dobrovoľná sociálna pomoc rodinám s
nezaopatrenými deťmi a zdravotne postihnutým občanom, ktorí sa ocitli v stave
hmotnej núdze alebo sociálnej núdze a ich príjem nepokryje zvýšené alebo mimoriadne
výdaje.

3. Finančný príspevok sa poskytuje raz ročne pri zvýšených alebo mimoriadný ch
výdajoch. Je limitovaný schvaleným rozpočtom mesta v danom kalendárnom roku a
vzťahuje sa iba na občanov mesta.

Článok 3
Zvýšené výdaje

za zvýšené výdaje pre účely poskytovania finančného príspevku sa považujú:
al u rodín s nezaopatrenými det 'mi

- vybavenie dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky
vycvikový kurz alebo kúpeľnú liečbu

- mimoriadne záujmové činnosti dieťaťa
- kúpa základného vybavenia pre dieťa navštewjúce školu
- doplatok k liekom pri ochoreniach imunologicko-alergických,

diabetes, onkologických a duševných
- zdravotná pomôcka - okuliare, zub. strojček do 15. roku veku dieťaťa



bI IIlnvalldn,ch občanov
- doplatok k liekom pri ochoreniach diabetes, onkologických,

kardiovaskulárnych, imunologicko-alergických a duševných
- kúpeľná liečba
- zdravotná pomôcka - zubná protéza, okuliare
- opmva základného vybavenia domácnosti Isporák, práčka, chladnička,

vykurovacie teleso a sanitárne zariadenie I
- spoločné stravovanie organizované mestom

Čh\nok4
Mimoriadne výdaje

za mimoriadne výdaje pre účely poskytovania finančného príspevku sa považujú:
al IIrodin s nezaopatrenými deťmi a IIzdravotne postihnutých občanov

- úmrtie člena rodiny
- prirodný živel - požiar, záplava a pod.

bi IIobčanov poberaJ6clch dôchodok
- úmrtie člena rodiny
- prírodný živel- požiar, záplava a pod.

Článok 5
Povinnosti žiadatel'a

Žiadateľ je povinný predložiť tieto doklady:

1. doklad o príjme rodiny, dôchodcu
2. náklady na domácnosť
3. potvrdenie obvodného lekára o liečbe
4. doklad o zvýšenom výdaji a mimoriadnom výdaji a jeho úhrade

resp. zaplatení
5. potvrdenie o návšteve školy resp. neospravedlnené hodiny dieťaťa

na vyučovaní
6. úmrtný list

Článok 6
Podmienky priznania a výška finančného príspevku

L Finančn, prfspevok mMe byť priznan,:
al IIrodin s nezaopatrenými det'mi, ak

- čistý príjem rodiny nepresiahne 1,3 násobku životného minima pri
zvyšených výdajoch

- čistý príjem rodiny nepresiahne 1,5 násobku životného minima pri
mimoriadných výdajoch



bI u ťalko zdravotne postihnutých, ak
- čistý príjem rodiny nepresiahne 1,3 násobok životného minima pri

zvýšených výdajoch
- čistý príjem rodiny nepresiahne 1,5 násobku pri mimoriadnych

výdajoch

2. Príspevok na stravu mM.e byť prlman, u občanov poberajúcich dôchodok, ak
- výška dôchodku nepresiahne 6300,- Sk a dôchodca žije sám
- výška dôchodku dvojice nepresiahne 8 OOO,-Sk

V prípade zvýšenia dôchodkov valorizáciou sa hranica minima dôchodkov v
jednotlivých článkoch zvýši o dané percento.

3. výška rmančného príspevku

al u rodin s nezaopatrenými deťmi
- pri zvýšených výdajoch l OOO,-Sk+ 200,-Sk za každé nezaopatrené

dieťa, max. 2 OOO,-Sk
- pri mimoriadný ch výdajoch 3 OOO.-Skpo prejednaní v sociálnej,

zdravotnej a bytovej komisii

bI u invalidných občanov
- pri zvýšených výdajoch l OOO,-Sk+ 200,-Sk za každé nezaopatrené

dieťa, max. 2000,-Sk
- pri mimoriadných výdajoch 3 OOO,-Skpo prejednaní v sociálnej,

zdravotnej a bytovej komisií

4. Príspevok na stravu pre občanov poberajúcich dôchodok môže byť:
• najviac 7 stravných lístkov ak dôchodca žije sám
- najviac 10 stravných lístkov u dvojice dôchodcov

Článok'
Povinnosť odboru sociálneho, zdravotného,podnikateľskej činnosti,

obchodu a cestovného ruchu

1. Odbor S,z, PČ, O a CR preverí žiadosť o sociálnu pomoc a podmienky pre priznanie
alebo neprizananie príspevku do sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie MsZ.

2. Po doporučení sociálnej, zdravotnej a bytovej komisie M-,Z, odbor S,z, PČ, OaCR
vyhotoví rozhodnutie.



Článok 8
Oprávnenie primátom

Primátor mesta môže poskytnúť výnimku ro smernice a priznať žiadateľovi finančný
príspevok, ktorý sa dostal do stavu lnnotnej núdze z akýchkoľvek dôvodov a to po
posúdení celkovej sociálnej situácie v rodine .

Článok 9
Záverečné ustanovenie

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

Vo Svidníku. dňa 14.4.2003
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