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Obec Rimavská Baňa, v súlade s ustanovením § 6 odsek 1 zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom zriadení“) vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

číslo 5/2022 

 

O PODMIENKACH POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ POMOCI 

OBYVATEĽOM OBCE RIMAVSKÁ BAŇA 

 

 

 

ČLÁNOK I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci 

obyvateľom obce Rimavská Baňa (ďalej aj „nariadenie“) ustanovuje podmienky za 

ktorých obec Rimavská Baňa poskytne alebo môže poskytnúť alebo poskytovať 

obyvateľom obce sociálnu pomoc,  formu a rozsah sociálnej pomoci a spôsob jej 

poskytovania. 

 

§ 2 

Základné ustanovenia 

(1) Poskytovateľom sociálnej pomoci obyvateľom obce Rimavská Baňa  je obec Rimavská 

Baňa (ďalej aj „obec“) pri výkone samosprávy.  

(2) Sociálna pomoc je adresne určená finančná alebo nefinančná pomoc, ktorou môže obec 

Rimavská Baňa na základe evidencie alebo na základe žiadosti prispievať obyvateľom 

obce na zmiernenie ich sociálnej situácie. 

(3) Finančné prostriedky na poskytovanie finančnej alebo nefinančnej sociálnej pomoci je 

obec oprávnená poskytovať iba z vlastných príjmov rozpočtu obce. 

(4) Rozhodovanie o celkovom objeme finančných prostriedkov určených na poskytovanie 

finančnej alebo nefinančnej sociálnej pomoci je vyhradené Obecnému zastupiteľstvu 

obce Rimavská Baňa (ďalej aj „obecné zastupiteľstvo obce“) v rámci rozpočtu obce na 

príslušný kalendárny rok, alebo pri jeho zmenách v priebehu rozpočtového roka.   

(5) Rozhodovanie o žiadosti o poskytovanie príspevku príslušného v súlade s ustanoveniami 

tohto nariadenia aj rozhodovanie o ukončení poskytovania príslušného príspevku 

z dôvodov upravených ustanoveniami tohto nariadenia je vyhradené starostovi obce. 

Rozhodovanie nie je rozhodovaním podľa ustanovení osobitného predpisu.
1
 

(6) Na poskytovanie sociálnej pomoci nie je právny nárok. 

 

 

                                                           
1
 zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
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ČLÁNOK II. 

SOCIÁLNA POMOC POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE EVIDENCIE OBYVATEĽOV 

 

 

§3 

Finančný príspevok po dovŕšení veku 

(1) Obyvateľovi obce Rimavská Baňa po dovŕšení veku 70 rokov (ďalej aj „prijímateľ 

finančného príspevku“) patrí pravidelná sociálna pomoc poskytovaná formou finančného 

príspevku.  

(2) Finančný príspevok nemá účelové určenie a obec ho poskytne prijímateľovi finančného 

príspevku každoročne vo výške 15,00 € / kalendárny rok. V roku dovŕšenia 70 rokov 

veku patrí prijímateľovi finančného príspevku finančný príspevok v pomernej výške.    

(3) Prijímateľovi finančného príspevku vyplatí obec finančný príspevok v hotovosti na 

obecnom úrade obce kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka, po predložení dokladu 

totožnosti. 

 

 

 

ČLÁNOK III. 

SOCIÁLNA POMOC POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE ŢIADOSTI 

 

 

§ 4 

Finančné príspevky na čiastočnú úhradu nákladov 

(1) Obec Rimavská Baňa je oprávnená poskytovať alebo poskytnúť na základe žiadosti: 

a) príspevok na čiastočnú úhradu za stravovanie poberateľom dôchodkov,  

b) príspevok na čiastočnú úhradu pohrebných nákladov pozostalému obyvateľovi obce 

Rimavská Baňa. 

(2) Príspevok na čiastočnú úhradu za stravovanie poberateľom dôchodkov (ďalej aj 

„príspevok na stravovanie“) je adresne určená finančná čiastka, ktorou môže obec 

Rimavská Baňa na základe žiadosti prispievať poberateľom dôchodkov na zmiernenie ich 

finančnej situácie. Príspevok na čiastočnú úhradu za stravovanie poberateľom dôchodkov 

je viazaný na odber jedného teplého jedla denne v stravovacom zariadení určenom obcou. 

(3) Príspevok na čiastočnú úhradu pohrebných nákladov pozostalému obyvateľovi obce 

Rimavská Baňa (ďalej aj „príspevok na pohreb“) je adresne určená finančná čiastka, 

ktorou môže obec Rimavská Baňa na základe žiadosti prispieť pozostalému po 

obyvateľovi obce na zmiernenie finančnej situácie spojenej so zabezpečením pohrebu.  

 

§ 5 

Ţiadateľ o poskytovanie príspevku na stravovanie 

(1) Oprávneným žiadateľom o poskytovanie príspevku na stravovanie (ďalej aj „žiadateľ“) 

je fyzická osoba s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa, ktorá je zároveň:  

a) poberateľom starobného dôchodku, alebo predčasného starobného dôchodku, alebo 

invalidného dôchodku, alebo vdovského / vdoveckého dôchodku
2
 a 

                                                           
2
 zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 
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b) stravníkom v školskej jedálni pri Základnej škole s materskou školou Rimavská Baňa, 

alebo stravníkom zmluvného stravovacieho zariadenia obce (ďalej aj „poskytovateľ 

stravovania“). 

(2) Oprávneným žiadateľom o poskytovanie príspevku na stravovanie  nie je žiadateľ, ktorý 

je poberateľom niektorého dôchodku uvedeného v odseku (1) a zároveň poberá ďalší 

pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti alebo z inej činnosti.    

 

§ 6 

Ţiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie 

(1) Obec je oprávnená poskytovať príspevok na stravovanie len na základe žiadosti  

oprávneného žiadateľa o poskytovanie príspevku na stravovanie (ďalej aj „žiadosť“) 

doručenej písomne, alebo elektronicky obci. Žiadateľ k žiadosti doloží:    

a) kópiu preukazu totožnosti, 

b) kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku,  

c) prehlásenie, že nepoberá ďalší príjem. 

(2) Oznámenie o rozhodnutí starostu obce doručí obec žiadateľovi do 15 dní od doručenia 

žiadosti obci.  

 

§ 7 

Výška príspevku na stravovanie a spôsob jeho poskytovania 

(1) Príspevok na stravovanie poskytne obec vo výške: 0,70 € / deň / jedno teplé jedlo. 

(2) Prijímateľ príspevku na stravovanie uhradí poskytovateľovi stravovania poplatok za 

stravu znížený o príspevok na stravovanie. 

 

§ 8 

Úhrada príspevku na stravovanie 

(1) Evidenciu prijímateľov príspevku na stravovanie zabezpečuje a pravidelne aktualizuje 

obec.  

(2) Evidenciu skutočne odobratých obedov prijímateľmi príspevku na stravovanie za 

priebežný kalendárny mesiac zabezpečuje poskytovateľ stravovania.  

(3) Poskytovateľ stravovania si u obce uplatní úhradu príspevkov na stravovanie v úhrnnej 

výške za skutočne odobraté obedy podľa evidencie vždy za predchádzajúci kalendárny 

mesiac. Súčasťou faktúry je záznam evidencie skutočne odobratých obedov prijímateľmi 

príspevku na stravovanie.   

 

§ 9 

Povinnosti prijímateľa príspevku na stravovanie 

Prijímateľ príspevku na stravovanie je osobou povinnou obci bezodkladne oznámiť 

všetky zmeny ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na poskytovanie príspevku na 

stravovanie. 

 

§ 10 

Dôvody na ukončenie poskytovania príspevku na stravovanie 

Dôvodom na ukončenie poskytovania príspevku na stravovanie je, ak prijímateľ 

príspevku na stravovanie prestal spĺňať podmienky upravené ustanoveniami tohto 

nariadenia, alebo prestal mať záujem o poskytovanie príspevku, alebo opakovane 

porušuje vnútorný poriadok poskytovateľa stravovania.  
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§ 11 

Ţiadateľ o poskytnutie príspevku na pohreb 

(1) Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku na pohreb (ďalej aj „žiadateľ“) je 

fyzická osoba ktorá zabezpečuje pohreb zosnulého s trvalým pobytom v obci Rimavská 

Baňa.  

(2) Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku na pohreb nie je žiadateľ, ktorý 

zabezpečuje pohreb zosnulého s trvalým pobytom v obci Rimavská Baňa, ktorý mal 

v čase úmrtia záväzky voči obci Rimavská Baňa po lehote splatnosti.    

 

§ 12 

Ţiadosť o poskytnutie príspevku na pohreb 

(1) Obec je oprávnená poskytnúť príspevok na pohreb len na základe žiadosti  oprávneného 

žiadateľa o poskytnutie príspevku na pohreb (ďalej aj „žiadosť“) doručenej písomne, 

alebo elektronicky obci.    

(2) Oznámenie o rozhodnutí starostu obce doručí obec žiadateľovi do 15 dní od doručenia 

žiadosti obci.  

 

§ 13 

Výška príspevku na pohreb a spôsob jeho poskytnutia 

Príspevok na pohreb poskytne obec vo výške: 150,00 € jednorazovo v hotovosti na 

obecnom úrade obce alebo bezhotovostne. 

 

 

 

ČLÁNOK IV. 

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

§ 14 

Prechodné ustanovenia 

(1) Žiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie  doručenú obci pred účinnosťou tohto 

nariadenia je treba považovať za žiadosť v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. 

(2) Rozhodnutia starostu obce o poskytovaní príspevku na stravovanie vydané pred 

účinnosťou tohto nariadenia ostávajú v platnosti. 

 

§ 15 

Záverečné ustanovenia 

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia stráca účinnosť  Všeobecne záväzné nariadenie 

obce Rimavská Baňa č. 4/2019 o poskytovaní finančnej sociálnej pomoci z rozpočtu 

obce, vrátane dodatkov. 

 

§ 16 

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Rimavská Baňa na svojom 

zasadnutí dňa 12. 12. 2022.  
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§ 17 

Toto nariadenie bolo vyhlásené vyvesením dňa 14. 12. 2022. 

 

§ 18 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci 

obyvateľom obce Rimavská Baňa nadobúda účinnosť dňa 1. 1. 2023. 

 

 

___________________________ 

    Mgr. Elena Polóniová 

         starostka obce 

 

 


