VZN č. 42/2012
o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu
Obce Smolenice
Obecné zastupiteľstvo Obce Smolenice na základe samostatnej pôsobnosti podľa čl. 68 Ústavy SR
a na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 3 ods. 4 a § 4 ods. 3 písm. p) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ako aj podľa § 15 zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravujúce podmienky a postup pri
zabezpečovaní pomoci v hmotnej núdzi občanom Obce Smolenice na území Obce Smolenice.
Čl. 1
Podmienky poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky a postup
zabezpečovania pomoci v hmotnej núdzi občanom Obce Smolenice na území Obce
Smolenice za účelom zmiernenia nepriaznivej sociálnej situácie občanov formou
poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. V zmysle § 15 zákona č. 599/2003 Z.z.
o pomoci v hmotnej núdzi, ktorú možno poskytnú občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým
osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka
a príspevky z ÚPSVaR najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie
b) základné vybavenie domácnosti
c) zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené die a
d) mimoriadne liečebné náklady (napr. náklady na lieky, liečebnú starostlivos ,
ústavnú
starostlivos a na zdravotnícke potreby, pomôcky a pod.)
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytne občanovi SR, ktorý má trvalý pobyt na
území obce Smolenice.
3. Žiadateľ musí ma splnené všetky záväzky voči obci Smolenice v lehote splatnosti alebo po
lehote splatnosti plnenia t.j. dane, poplatky za vývoz komunálneho odpadu, stočné, .....).
Výnimkou sú len občania prepustení z výkonu trestu.
4. Žiadateľ, ktorý sa stará o maloleté deti, musí dodržiava rodičovské práva a povinnosti, a to
predovšetkým sústavnú a dôslednú starostlivos o výchovu, zdravie, výživu a všestranný
vývoj maloletého die a a (zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov - §
28).
5. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje z rozpočtu obce na sociálne účely
z finančných prostriedkov vyčlenených v príslušnom kalendárnom roku na tento účel.
Čl. 2
Okruh osôb, ktorým jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá
1. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi (ďalej len dávka) sa poskytne občanovi Obce Smolenice
na základe písomnej žiadosti (vzor žiadosti je prílohou č. 1 tohto VZN) maximálne 1x za
kalendárny rok.
2. Dávku je možné poskytnú :
a) občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa
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s ním spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a nemôže si ho zabezpeči alebo
zvýši vlastným
pričinením (§2 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi).
Za takýchto občanov sa považujú občania evidovaní na ÚPSVaR v Trnave – zaradení do
evidencie uchádzačov o zamestnanie, ďalej poberatelia dávok v hmotnej núdzi, pričom pre
práceschopných
poberateľov dávky v hmotnej núdzi je podmienkou aj súčasné
evidovanie v zozname uchádzačov o zamestnanie na príslušnom ÚPSVaR),
b) občanovi, ktorý sa preukáže, že je čakateľom na rozhodnutie o priznaní
dávky
v hmotnej núdzi, alebo na rozhodnutie o priznaní invalidného,
alebo iného dôchodku
a za posledné 3 mesiace sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie,
c) občanovi, ktorý bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo ústavného liečenia,
ktorý sa v žiadosti o dávku okrem prepúš acej správy
preukáže aj tým, že sa zaevidoval
na príslušnom ÚPSVaR ako uchádzač o zamestnanie, nemá žiadne príjmy a potrebuje
prostriedky na vybavenie si osobných dokladov, resp. nevyhnutné prostriedky na prežitie,
d) občanovi, ktorý žije sám v domácnosti a je poberateľom starobného alebo
invalidného
dôchodku ako jediného zdroja príjmu a jeho príjem
nepresahuje sumu životného
minima podľa poslednej úpravy, platnej
v čase podania žiadosti (zákon č. 601/2003 Z.z.
o životnom minime v znení neskorších predpisov),
e) občanovi v osobitných prípadoch v súlade s čl. 2 písm. a) až d) tohto VZN a to:
 pri náhlom úmrtí blízkej osoby, ak žiadateľ je už osamelý a nemá žiadnych príbuzných
 v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou
udalos ou (požiar, povodeň a pod.), a ak je poškodené bývanie (byt, rodinný dom,
zariadenie bytu resp. domu), ktoré žiadateľ užíva,
 pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb, alebo do zdravotníckeho zariadenia, ak
ide o osamelého občana,
 pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch
 pri úmrtí občana s trvalým pobytom na území Obce Smolenice, u ktorého nie sú známi
žiadni rodinní príslušníci a nemá kto zabezpeči pohreb, Obec Smolenice uhradí
najnutnejšie pohrebné výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov, formou
faktúry. Úhradu poskytnutej sumy si obec v plnej výške uplatní v dedičskom konaní po
zomrelom. Ak zomrelý občan po sebe nezanechal žiaden majetok (napr. bezdomovci),
znáša výdavky spojené s pohrebom Obec Smolenice.

Čl. 3
Náležitosti žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
1. Občan, ktorý požiada o dávku musí k žiadosti v zmysle čl. 2 ods. 1 a ods. 2 tohto VZN
priloži :
a) potvrdenie z príslušného ÚPSVaR o tom, že je v hmotnej núdzi a že je vedený v evidencii
uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR
b) potvrdenie o výške čistého príjmu za posledné tri po sebe nasledujúce mesiace,
alebo
potvrdenie o vyplácaní dávky v hmotnej núdzi
a o príspevkoch v hmotnej núdzi (napr.
aktivačný príspevok, ochranný
príspevok, príspevok na bývanie.....), alebo posledné
aktuálne rozhodnutie o výške dôchodku a tiež príjem osôb, ktoré žijú so žiadateľom
v spoločnej domácnosti. Do výšky príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb sa
nezaratávajú:
 rodinné prídavky (prídavok na 1 a viac detí)
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peňažné príspevky na kompenzáciu ažkého zdravotného poistenia (ďalej len ZP)
podľa zákona č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ZP
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 štipendiá
 ostatné príspevky (na podporu výchovy k stravovacím návykom detí ohrozených
sociálnym vylúčením a na podporu výchovy k plneniu školských povinností detí
ohrozených sociálnym vylúčením pre deti v hmotnej núdzi a deti z nízkopríjmových
rodín),
 výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnos v súlade s rozhodnutím súdu
a túto skutočnos dokladuje žiadateľ oznámením na príslušnej inštitúcii (polícia, súd
a pod.)
c) potvrdenie o tom, že požiadal príslušný ÚPSVaR o dávku v hmotnej núdzi,
podal
trestné oznámenie na príslušný orgán na neplatiteľa výživného, alebo že
žiada o priznanie
starobného alebo invalidného dôchodku, ak nemá preukázaný žiaden príjem,


d) ak deti, ktoré sú v zaopatrení žiadateľa, navštevujú školu, doklad o riadnej dochádzke do
školy.
2. Občan, ktorý požiada o dávku, musí v písomnej žiadosti (viď príloha č. 1 tohto VZN) uvies
dôvod žiadosti o poskytnutie dávky, účel jeho využitia a zároveň k žiadosti priloži doklad o úhrade
zvýšených výdavkov resp. mimoriadnych výdavkov (napr. pokladničný blok, faktúru, ústrižok
poštovej poukážky) alebo číslo účtu inštitúcie na úhradu nedoplatku, s priložením potvrdenia
o nedoplatku, v čase náhlej núdze podľa čl. 2, ods. 2, písm. e) tohto VZN je potrebné priloži
úmrtný list, doklad (potvrdenie) o spôsobenej škode, rozhodnutie o umiestnení do zariadenia alebo
potvrdenie o zvýšených liečebných nákladoch.
3. Súčas ou žiadosti (viď príloha č. 1 tohto VZN) je aj čestné prehlásenie o pravdivosti údajov
v žiadosti.
4. Pri poskytovaní jednorazovej vecnej dávky v hmotnej núdzi je nevyhnutné dodrža podmienky
v čl. 2 a v čl. 3 ods. 1) tohto VZN, pričom účel využitia (úhradu) vybaví príslušné oddelenie Ocú –
referát sociálnych vecí a žiadateľovi bude tak poskytnutá vecná pomoc(strava, ošatenie,
zabezpečenie nevyhnutných podmienok na bývanie a pod.).
Čl. 4
Posúdenie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a príprava návrhu na jeho výšku
1. Každú žiados o dávku po doložení všetkých potrebných potvrdení a dokladov individuálne
posúdi príslušné oddelenie Ocú – referát sociálnych vecí, či je v súlade s kritériami stanovenými
týmto VZN.
2. Ku kompletnej žiadosti o dávku (viď príloha č. 1 tohto VZN) v súlade s podmienkami tohto
VZN, príslušné oddelenie Ocú – referát sociálnych vecí, vopred pred schválením návrhu výšky
dávky písomne spracuje záznam z preskúmania žiadosti s odporúčaním výšky dávky (viď príloha č.
2 tohto VZN) alebo aj s neodporúčaním dávky, ak žiadateľ nesplní podmienky tohto VZN (viď
príloha č. 3 tohto VZN).
3. V osobitných prípadoch, podľa čl. 2, ods. 2, písm. e) tohto VZN, príslušné oddelenie Ocú –
referát sociálnych vecí vypracuje k žiadosti písomný záznam o sociálnej situácii žiadateľa, ktorý sa
dostal do mimoriadne zložitej situácie. Pri posudzovaní žiadosti o dávku v čase náhlej núdze (čl. 2,
ods. 2 tohto VZN), bude jej súčas ou aj údaj o spôsobenej škode. Príslušné oddelenie Ocú –referát
sociálnych vecí predloží celú dokumentáciu žiadateľa na prerokovanie a posúdenie s návrhom
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výšky dávky Komisii školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí pri OZ Smolenice, ktorá odporučí
(prípadne prehodnotí) návrh výšky dávky žiadateľovi na schválenie starostovi obce.
4. Každú žiados o dávku po splnení podmienok stanovených týmto VZN, s pripraveným návrhom
výšky dávky predloží príslušné oddelenie Ocú – referát sociálnych vecí, starostovi obce na jeho
schválenie.
5. Ak žiadateľ nesplní podmienky v zmysle tohto VZN, tak príslušné oddelenie Ocú – referát
sociálnych vecí predloží starostovi obce aj záporné stanovisko, ku ktorému priloží žiados a ostatné
doklady s odôvodnením nepriznania dávky.
Čl. 5
Rozhodnutie o priznaní (nepriznaní) jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. O priznaní resp. nepriznaní dávky žiadateľovi rozhoduje starosta obce formou súhlasu
(nesúhlasu) s poskytnutím dávky (viď príloha č. 2 a 3 tohto VZN).
2. Súhlas / nesúhlas starostu podľa predchádzajúceho odseku má písomnú formu a nemožno proti
nemu poda opravný prostriedok.
3. V osobitných prípadoch v zmysle čl. 4 ods. 3 tohto VZN starostovi obce odporučí (neodporučí)
dávku s určením jej výšky na schválenie Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí pri OZ
Smolenice.
Čl. 6
Vyplácanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Oznámenie o schválení dávky vo forme písomného súhlasu (viď príloha č. 2 tohto VZN) zašle
žiadateľovi príslušné oddelenie Ocú – referát sociálnych služieb do 15 dní odo dňa schválenia
dávky.
2. Splnením vyššie uvedených podmienok môže by žiadateľovi poskytnutá dávka vo forme
peňažnej:
a) v hotovosti s preukázaním dokladov o úhrade (účel využitia dávky), alebo
b) prevodom cez účet príslušnej inštitúcie s preukázaním ešte nevyplatenej úhrady (účel
využitia dávky), alebo
3. Splnením vyššie uvedených podmienok môže by žiadateľovi priznaná dávka aj vo forme vecnej
dávky, aby bol zabezpečený účel jej využitia podľa čl. 3 ods. 4 tohto VZN.
Čl. 7
Výška jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne
posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky možno poskytnú jednorazovú dávku v hmotnej
núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, a to:
a) jednotlivcovi najviac do výšky 70,- €
b) dvojici, žijúcej v spoločnej domácnosti, ktorá sa spoločne posudzuje, resp. manželom najviac do
výšky 100,- €
c) rodine s jedným die a om najviac do výšky 150,- €
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d) rodine s dvoma až troma de mi najviac do výšky 200,- €
e) rodine s viac ako tromi de mi najviac do výšky 250,- €
2. V osobitných prípadoch:
a) pri náhlom úmrtí blízkej osoby, pri umiestnení do sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia,
pri mimoriadne zvýšených liečebných nákladoch možno poskytnú dávku najviac do výšky 170,- €
b) v čase náhlej núdze, spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalos ou
(požiar, povodeň a pod.) možno poskytnú dávku vtedy, ak sa sociálnym šetrením príslušným
oddelením Ocú (referátom sociálnych vecí) zistí, že jednotlivec alebo rodina prišli o majetok (byt
alebo rodinný dom, zariadenie bytu resp. rodinného domu) alebo tento majetok (byt alebo rodinný
dom, zariadenie bytu resp. rodinného domu) bol poškodený za predpokladu, že zistené škody neboli
preplatené pois ovňou alebo vtedy, ak žiadateľ v žiadosti (viď príloha č. 2 tohto VZN) uvedie, že
uvedený majetok nemá poistený (čestným vyhlásením):
a) jednotlivcovi možno poskytnú dávku do výšky 350,- €
b) bezdetným manželom, resp. manželom so zaopatrenými de mi do výšky 500,- €
c) rodine s jedným die a om do výšky 600,- €
d) rodine s dvoma a viac de mi do výšky 900,- €
3. Dávku pre žiadateľov uvedených v čl. 2 ods. 2 písm. c) je možné prizna maximálne do výšky
35,- € s preukázaním dokladov o vynaložených prostriedkoch na nevyhnutné životné potreby.
Čl. 8
Spoločné ustanovenia
1. Na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok.
Čl. 9
Zrušovacie ustanovenia
1. Týmto sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Obce Smolenice č. 3/2007 o poskytovaní
jednorazových sociálnych dávok, návratných finančných príspevkov a dávok v hmotnej núdzi
občanom Smoleníc.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli Obce Smolenice dňa 9.11.2012 na uplatnenie
pripomienok k návrhu.
2. Toto VZN bolo schválené na XII. zasadnutí obecného zastupiteľstva Obce Smolenice dňa
14.12.2012, po schválení vyvesené dňa 17.12.2012 a nadobúda účinnos 15-tym dňom po
zverejnení na úradnej tabuli Obce Smolenice t.j. dňa 31.12.2012.

Pavlína Hornáčková v.r.
starosta obce
Prílohy VZN:
1. Žiados o jednorazovú dávku v HN+dodatok
2. Oznámenie o priznaní jednorazovej dávky v HN
3. Oznámenie o nepriznaní jednorazovej dávky v HN
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Príloha č. 1

OBECNÝ ÚRAD SMOLENICE
Ul. SNP 52, 919 04 Smolenice

Obec Smolenice
referát sociálnych vecí
SNP 52
919 04 Smolenice
Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v prípade náhlej núdze podľa VZN Obce Smolenice č. 42/2012 účinného od 31.12.2012.
1. údaje o žiadateľovi
Meno, priezvisko: .......................................

Rodné priezvisko: ......................................

Dátum narodenia: .......................................

Miesto narodenia: ......................................

Rodinný stav:

Štátne občianstvo: ......................................

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

Adresa trvalého pobytu: ......................................................................................................................
Kontaktná adresa: .............................................................................................. č. t. ..........................
2. Doplňujúce údaje o žiadateľovi:
Príjem zo závislej činnosti (zamestnanie)
..........................................................................
Druh a suma dôchodku (starobný, invalidný, sirotský..) ..........................................................................
Majetok (čestné vyhlásenie o výške úspor a hodnote majetku) .............................................................
Žiadateľ žije sám: (výber označte znamienkom X)
.............................................................
s partnerom bez detí:
.............................................................
s partnerom a de mi:
.............................................................
sám s die a om/de mi:
.............................................................
Bytové podmienky:
Žiadateľ býva: (výber označte znamienkom X)
- vo vlastnom rodinnom dome
.............................................................
- vo vlastnom byte
.............................................................
- v nájme
.............................................................
Uplatnenie si zákonných nárokov
(§9 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi – uveďte aké: )
....................................................................................................................................................................
3. Spoločne posudzované osoby (manžel, deti):
a/ Osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno, priezvisko, dátum narodenia
príbuzenský pomer, kontakt (č .t.)
.............................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Odôvodnenie potreby poskytovania sociálnej dávky žiadateľom:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Súhlas na spracúvanie osobných údajov žiadateľa:
V zmysle §7 zákona NR SR 428/2002 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
vyhlasujem , že súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v tejto žiadosti, ako aj ďalších
údajov potrebných ku konaniu o poskytnutie sociálnej pomoci obyvateľom obce v prípade náhlej núdze
formou jednorazovej sociálnej dávky v zmysle platného VZN Obce Smolenice č. 42/2012. Súhlasím
s poskytnutím mojich osobných údajov tretej strane (ÚPSVaR, Sociálna pois ovňa, orgány činné v trestnom
konaní, prokuratúra, súdy). Tento súhlas poskytujem na dobu neurčitú a preto ho môžem kedykoľvek
odvola písomným oznámením doručeným obci alebo zariadeniu, v ktorom mi budú poskytova sociálnu
službu. Beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v ustanovení § 20 zákona č. 428/2002 Z.z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov.
V Smoleniciach dňa .................................

.............................................................
podpis žiadateľa

6. Čestné prehlásenie žiadateľa o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v žiadosti
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á/ právnych
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zatajenie skutočností, ktoré by mali vplyv na
poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ako aj to, že neprávom prijatú dávku som povinný/á/
vráti .

V Smoleniciach dňa .................................

Prílohy:

.............................................................
podpis žiadateľa

1. potvrdenie z príslušného ÚPSVaR o tom, že žiadateľ je v hmotnej núdzi a že je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie ÚPSVaR
b) potvrdenie o výške čistého príjmu za posledné tri po sebe nasledujúce mesiace, alebo potvrdenie o vyplácaní dávky v hmotnej núdzi
a o príspevkoch v hmotnej núdzi (napr. aktivačný príspevok, ochranný príspevok, príspevok na bývanie.....), alebo posledné aktuálne rozhodnutie
o výške dôchodku a tiež príjem osôb, ktoré žijú so žiadateľom v spoločnej domácnosti.

Dodatok k žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi - v prípade náhlej núdze podľa
VZN Obce Smolenice č. 42/2012 účinného od 31.12.2012.
Meno a priezvisko žiadateľa:

Trvalý pobyt – presná adresa:

Evidencia obyvateľstva:
Potvrdzujem, že žiadateľ má v obci Smolenice Dátum, pečiatka, podpis zodpovednej referentky.
trvalý pobyt.
Potvrdzujem, že žiadateľ nemá v obci Smolenice
trvalý pobyt.
Správa daní a poplatkov:
Potvrdzujem, že žiadateľ má k dnešnému dňu
splnené všetky záväzky voči obci Smolenice.
Potvrdzuje, že žiadateľ nemá k dnešnému dňu
splnené všetky záväzky voči obci Smolenice.

Učtáreň:
Potvrdzujem, že žiadateľ má k dnešnému dňu
splnené všetky pohľadávky voči obci Smolenice.
Potvrdzuje, že žiadateľ nemá k dnešnému dňu
splnené všetky pohľadávky voči obci Smolenice.

Komisia školstva, zdravotníctva a sociálnych vecí:
Komisia doporučuje poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi žiadateľovi:
Príloha: zápis z komisie, na ktorej bola žiados
občana prejednaná
Komisia nedoporučuje poskytnutie jednorazovej
dávky v hmotnej núdzi žiadateľovi:
Príloha: zápis z komisie, na ktorej bola žiados
občana prejednaná
Starosta obce Smolenice:
Súhlasím s vyplatením jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi v zmysle VZN Obce Smolenice č.
................................
Súhlasím s vyplatením jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi v zmysle VZN Obce Smolenice č.
................................

Dátum, pečiatka, podpis zodpovednej referentky.

Dátum, pečiatka, podpis zodpovednej referentky.

Dátum, pečiatka, podpis zodpovednej referentky.

Dátum, pečiatka, podpis zodpovednej referentky.

Dátum, pečiatka, podpis zodpovednej referentky.

Dátum, pečiatka, podpis predsedu komisie
a zapisovateľky.
Dátum, pečiatka, podpis predsedu komisie
a zapisovateľky.

Dátum, pečiatka, podpis starostu
Dátum, pečiatka, podpis starostu

Príloha č. 2

OBECNÝ ÚRAD SMOLENICE
Ul. SNP 52, 919 04 Smolenice
Váž. pán/pani
..............................................
..............................................
919 04 Smolenice

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

Smolenice

Obec Smolenice v zastúpení starostkou obce v zmysle VZN č. 42/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Smolenice

priznáva
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce vo výške ......................... €.
Uvedená suma Vám bude vyplatená v pokladni Obce Smolenice počas úradných hodín, po predložení tohto oznámenia.
S pozdravom
Pavlína Hornáčková
starostka obce

____________________________________________________________________________________________________
Podateľňa úradu
Telefón:033/ 5571 100
Bankové spojenie
Internet
SNP 52,919 04 Smolenice
email: smolenice@smolenice.com
VÚB a.s.4224-212/0200
www.smolenice.com

Príloha č. 3

OBECNÝ ÚRAD SMOLENICE
Ul. SNP 52, 919 04 Smolenice

Váž. pán/pani
..............................................
..............................................
919 04 Smolenice

Váš list zn./zo dňa

Naša značka

Vybavuje/linka

Smolenice

Obec Smolenice v zastúpení starostkou obce v zmysle VZN č. 42/2012 o poskytovaní jednorazovej dávky
v hmotnej núdzi z rozpočtu Obce Smolenice

nepriznáva
jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu obce.
Dôvodom na nepriznanie jednorazovej dávky sú skutočnosti v rozpore s VZN č. 42/2012 a to:
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................... .................................................
.....................................................................................................................................................................................
S pozdravom
Pavlína Hornáčková
starostka obce

____________________________________________________________________________________________________
Podateľňa úradu
Telefón: 033/ 5571 100
Bankové spojenie
Internet
SNP 52,919 04 Smolenice
email: smolenice@smolenice.com
VÚB a.s.4224-212/0200
www.smolenice.com

