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Nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Veľký Meder
č. 88

o sociálnej starostlivosti
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi v rámci svojej pôsobnosti a starostlivosti
o obyvateľov mesta vydáva v zmysle § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
toto všeobecne záväzné nariadenie .
Článok I.
1 . Dávka sociálnej starostlivoti môže byť poskytnutá obyvateľovi mesta v prípade sociálnej
odkázanosti.
Donáška obedov je služba poskytnutá na základe fyzickej odkázanosti
2. Dávka sociálnej starostlivosti sa poskytuje na základe písomnej žiadosti.
3. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní dávky sociálnej starostlivosti vydáva primátor
mesta na základe odporúčania sociálnej komisie mestského zastupiteľstva .
4. Všetky dávky poskytnuté v zmysle tohto nariadenia majú fakultatívny charakter, čo
znamená, že na ich poskytovanie občan - žiadateľ nemá právny nárok.
Článok II.
POJMY
Sociálna starostlivosť
Vecná dávka

-

Mimoriadna životná situácia -

Sociálna odkázanosť

-

peňažná alebo vecná dávka sociálnej starostlivosti
prostriedky poskytnuté v mimoriadnej životnej situácií
bezplatne alebo za zvýhodnenú cenu
donáška obedov za zvýhodnenú cenu
narodenie diaťaťa, úmrtie blízskej osoby,
neočakávaná zmena majetkového pomeru občana,
prepustenie z VTOS , dlhotrvajúce nákladné liečenie a
pod.
subjektívna úroveň sociálnej odkázanosti v rámci rodiny
zisťovaná sociálnou komisou
Článok III.

1. Dávky sociálnej starostlivosti sa poskytujú ako
a/ jednorázová peňažná dávka
b/ jednorázová vecná dávka
c/ donáška obedov

2. Jednorázové peňažné dávky, resp. vecné dávky môžu byť poskytované :
a/ sociálne odkázaným rodičom starajúcim sa o nezaopatrené deti
b/ na úhradu zvýšených výdavkov na potreby detí spojené najmä s ich ústavnou
liečbou
c/ v naliehavých prípadoch deťom okamžitú pomoc ( osirotenie )
d/ na úhradu mimoriadnych nevyhnutných nákladov občanom starým a ťažko
zdravotne postihnutým
e/ občanom v mimoriadnych, spravidla v dočasných situáciách
3. Donáška obedov je služba starým a telesne postihnutým osobám, ktorí si sami nevedia
zaobstarať jedno teplé jedlo denne.
Článok IV.
1. Výška jednorázovej peňažnej dávky nemôže prevyšovať 100,- eur.
2. Výška jednorázovej vecnej dávky nemôže prevyšovať 100,- eur.
3. V mimoriadnych prípadoch sociálna komisia mestského zastupiteľstva môže rozhodovať
inak.
4. Výšku príspevku mesta k cene dodaných obedov určuje sociálna komisia s prihliadnutím na
zmenu výšky dôchodkov tak, aby príspevok mesta v tejto kapitole spravidla neprevyšoval
polovicu celkových nákladov .
Článok V.
Zruší sa : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Veľký Meder č. 35 o sociálnej starostlivosti.
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválene dňa 9.12.2008 .
a nadobúda účinnosť 1.1.2009 .

primátor mesta

