Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 109/2009
o poskytovaní jednorazovej sociálnej dávky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec
Mestské zastupiteľstvo mesta Hlohovec na základe samosprávnej pôsobnosti podľa čl.68
Ústavy Slovenskej republiky v súlade s § 4 ods.1 a § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v
hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
zmysle zákona č. 601/2003 Z.z o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov vydáva tento
D O D A T O K č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu mesta Hlohovec č. 109/2009 o poskytovaní
jednorazovej sociálnej dávky občanom s trvalým pobytom v meste Hlohovec
Všeobecne záväzné nariadenie č. 109/2009 sa mení a dopĺňa nasledovne:
1. Slová "Komisia zdravotná, sociálna a bytová" vo všetkých tvaroch sa v celom VZN
nahrádzajú slovami
"Komisia zdravotná, sociálna, bytová, vzdelávania a kultúry"
v príslušnom tvare.
2. V čl. 3 ods.2 sa vkladá písmeno h, ktoré znie:
h) potvrdenie o úhradách miestnych daní, poplatkov a úhrade za nájomný byt
3. V čl. 6 sa vkladajú body 7 a 8, ktoré znejú:
7. Jednorazová sociálna dávka môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým
osobám spoločne posudzovaným podľa tohto VZN za predpokladu, že si uplatnia všetky
zákonné nároky. Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia
zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si
v hmotnej núdzi sa nepovažujú za fyzické osoby v hmotnej núdzi.
8. Jednorazová sociálna dávka nebude poskytnutá občanom, ktorí majú voči mestu
záväzky (neplnia si povinnosti voči mestu - neuhrádzajú nájomné za mestský byt, neplatia
miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady), úmyselne
alebo z nedbanlivosti poškodzujú majetok mesta, alebo nejavia záujem o zabezpečenie alebo
zvýšenie príjmu vlastným pričinením.
4. Ostatné ustanovenia VZN č. 109/2009 zostávajú bez zmeny.
5. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 109/2009 bol schválený MsZ dňa 23.04.2015 v Hlohovci.
6. Tento dodatok č. 1 k VZN č. 109/2009 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli mesta.

Hlohovec, apríl 2015
Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
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