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SMERNICA č.3/2005

primátora mesta o poskytovaní finančného príspevku rodinám s nezaopatrenými deťmi,
zdravotne postihnutým občanom a príspevok na stravu občanom poberajúcim starobný alebo
invalidný dôchodok

Článok 1
Úvodné ustanovenie

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

- rodinám s nezaopatrenými deťmi
- zdravotne postihnutým občanom
- chovancom detských domovov
- občanom z výkonu trestu

bi príspevky na stravu
- dôchodcom
- zdravotne postihnutým občanom

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

1. Touto smernicou sa upravujú podmienky priznania finančného príspevku rodinám s
nezaopatrenými deťmi, zdravotne postihnutým občanom a výška príspevku a podmienky
priznania príspevku na stravu pre zdravotne postihnutých občanova dôchodcov.

2. Poskytnutie finančného príspevku je dobrovoľná sociálna pomoc rodinám s
nezaopatrenými deťmi a zdravotne postihnutým občanom. Finančný príspevok sa poskytuje
raz ročne pri zvýšených alebo mimoriadnych výdajoch. Je limitovaný schváleným rozpočtom
mesta v danom kalendárnom roku a vzťahuje sa iba na občanov mesta.

3.Na účely tejto smernice sa za rodinu považuje úplná alebo neúplná rodina s dieťaťom
Ideťmil vo veku do 25 rokov, ktorá sa nachádza v núdzi ajej príjem nedosahuje 1,3 násobku
životného minima.
Za dôchodcu, resp. invalidného dôchodcu sa považuje poberateľ dôchodku, ktorého výška
nepresahuje 1,3 násobku životného minima.

Článok 3
Podmienky priznania finančného príspevku

a príspevku na stravu

Finančný príspevok môže mesto priznať pri zvýšených životných výdajoch:



1. rodine s dieťaťom Ideťmi/
- ak sa rodina nachádza v núdzi a jej príjem nedosahuje výšku 1,3 násobku životného
minima I vrátane príjmu detí vo veku 25 rokov, ak žijú s rodičmi v spoločnej domácnosti a sú
posudzované spolu s rodičmil a rodine vzniknú výdavky spojené s:
a/ liečbou diabetes, imunologicko - alergických, onkologických, gastroenterologických,
duševných ochorení, čiastočnou úhradou za zdravotnú pomôcku
bi úhradou nákladov na kúpeľnú liečbu
cl úhradou nákladov na pobyt dieťaťa v škole v prírode, na lyžiarskom výcvikovom kurze,
na ozdravovacom pobyte
dl úhradou nákladov na školské potreby nezaopatreného dieťaťa/detí/, na základné vybavenie
dieťaťa do školy
e/úhradou nákladov na mimoškolskú činnosť nezaopatreného dieťaťa/detíl
fi úhradou opravy vybavenia domácnosti t.j. vane, sporáka, práčky a vykurovacieho telesa

2. invalidným občanom
- ak sa rodina invalidného občana resp. osamelo žijúci invalidný občan nachádza v stave
hmotnej núdze ajeho príjem nedosahuje 1,3 násobku životného minima I vrátane príjmu detí
do 25 rokov ak žijú v spoločnej domácnosti a sú posudzované spolu s rodičmi I a rodine
vzniknú výdavky spojené s:
a/liečbou diabetes, imunologicko - alergických , onkologických , gastroenterologických a
duševných,
bi úhradou nákladov na kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa, resp. invalidného občana
c/úhradou nákladov na pobyt dieťaťa v škole v prírode, na lyžiarskom výcvikovom kurze,
ozdravovacom pobyte
d/úhradou nákladov na školské potreby nezaopatreného dieťaťa/detí/, na základné vybavenie
dieťaťa do školy
e/úhradou nákladov na mimoškolskú činnosť nezaopatreného dieťaťa/detíl
fi úhradou opravy vybavenia domácnosti t.j. vane, sporáka, práčky a vykurovacieho telesa
gi úhradou za zdravotnú pomôcku, zubnú protézu, okuliare a pod.

3. príspevok na stravu môže byt' priznaný občanov poberajúcich dôchodok, ak
- výška dôchodku nepresiahne 7.700,-Sk ak dôchodca žije sám - J" ..:fS
- výška dôchodku dvojice, ktorá žije v spoločnej domácnosti nepresiahne 9.800,-Sk "i' 3: ~

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

Článok 4
Mimoriadne výdaje

Finančný príspevok môže mesto priznať pri mimoriadnych výdajoch ak sa rodina
resp. invalidný občan nachádza v núdzi a jej príjem nedosahuje 1,5 násobku
životného minima.
Za mimoriadne výdaje pre účely poskytnutia finančného príspevku sa považujú:
a/ u rodín s nezaopatrenými deťmi a u zdravotne postihnutých občanov

- úmrtie člena rodiny



- prírodný živel - požiar, záplava, havarijný stav bytu

bi u invalidných občanov
- úmrtie člena rodiny
- prírodný živel - požiar, záplava, havarijný stav bytu

Článok S
Výška finančného príspevku a príspevku na stravu

1.Výška finančného príspevku
al u rodín s nezaopatrenými deťmi
- pri zvýšených výdajoch 1 000,- Sk + 300,-Sk za každé nezaopatrené dieťa
- pri mimoriadnych výdajoch 3000,-Sk

bi u invalidných občanov
- pri zvýšených výdajoch 1 OOO,-Sk +300,-Sk za každé nezaopatrené dieťa
- pri mimoriadnych výdajoch 3 OOO,-Sk

cl u chovancov detských domovov
- vo výnimočných prípadoch po skončení ústavnej výchovy chovancov detských

domovov vo výške 1.000,-Sk

dl u občanov z výkonu trestu
- po prepustení z výkonu trestu odňatia slobody v prípadoch, u ktorých absentuje rodinné

prostredie na preklenutie finančnej núdze a zabezpečenie osobných dokladov vo výške
1.000,-Sk

el príspevok na pohreb
- bezdomovcov, ktorí zomreli na území mesta, alebo sa našlo telo mŕtveho v zmysle

Vyhlášky č. 46/1985 MZ SR o postupe pri úmrtí a o pohrebníctve

2.Príspevok na stravu pre občanov poberajúcich dôchodok môže byt':
al najviac 7 stravných lístkov ak dôchodca resp. invalidný občan žije sám
bi najviac 10 stravných lístkov u dvojice dôchodcov resp. invalidných občanov

Článok 6
Povinnosti žiadateľa

Žiadateľ je povinný predložiť tieto doklady
1. doklad o príjme rodiny, dôchodcu, inv. občana
2. doklady o úhrade nákladov spojených s bývaním, príp. aj dohodu o splátkach
nedoplatku
3. doklad o sociálnej situácií v rodine žiadateľa
4.doklad o zvýšenom výdaji, mimoriadnom výdaji ajeho úhrade resp. zaplatení
5. potvrdenie o návšteve školy, resp. neospravedlnené hodiny na vyučovaní



.. .

Článok 7
Oprávnenie primátora

Primátor mesta môže udeliť výnimku zo smernice a priznať žiadateľovi finančný
príspevok aj v prípade, ak nesplňa podmienky pre priznanie finančného príspevku , alebo
priznať príspevok vo vyššej výške ako stanovuje táto smernica.

Článok 8
Záverečné a zrušovanie ustanovenia

Dňom účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica primátora č.1I2003 o poskytovaní
príspevku rodinám s nezaopatrenými deťmi, zdravotne postihnutým občanom a príspevok na
stravu občanom poberajúcim dôchodok.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

rng. Michal Bartko
\._primátor mesta
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