
Obec Lipové,  
Obecný úrad v Lipovom, 946 14 Zemianska Olča

SMERNICA č. 3/2008

Zásady sociálnej politiky obce Lipové

Schválená  OZ  v  Lipovom  dňa  12.  12.  2008  uznesením  č.  49-12/2008/II  a
novelizovaná dňa 28. 10. 2013 uznesením č. 65-14/2013, dňa 07. 12. 2015 uznesením
č. 31-06/2015, uznesením č. 58-11/2016 zo dňa 13.12.2016 a uznesením č. 71-09/2020
zo dňa 11.12.2020

Účinné od 11. decembra 2020

Dáša  K o v á c s o v á
starostka obce
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Zásady sociálnej politiky obce Lipové

Časť I.
Úvodné ustanovenie

Obecné zastupiteľstvo v Lipovom schvaľuje tieto zásady za účelom stanovenia podmienok
poskytovania jednorázových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok, vecných alebo iných
darov z rozpočtu obce Lipové a vytvorenia jednotných pravidiel pre ich poskytovanie žiadateľom a
oprávneným.

 Časť II.
Opatrenia sociálnej politiky obec Lipové

Opatrenia sociálnej politiky v obci Lipové je možné rozdeliť do troch oblastí
1.)  oblasť administratívna a daňová
 2.) oblasť poskytovania jednorázových dávok v hmotnej núdzi a mimoriadnych dávok 
 3.) oblasť kultúry a spoločenského života

1.) Oblasť administratívna a daňová
Obec Lipové poskytuje nezamestnaným, poberateľom dávok alebo žiadateľom o tieto dávky,

ako aj osobám, ktoré sa bez svojho pričinenia dostali do nepriaznivej finančnej situácie bezplatnú
administratívnu  výpomoc  a  pre  vybavenie  sociálnych  dávok,  a  iných finančných  a  hmotných
nárokov  poskytovaných  v  zmysle  platnej  legislatívy,  medzi  ktoré  patrí  príspevok  na  pohreb,
usmernenie pri vypĺňaní tlačív a formulárov, vyhotovenie fotokópii listín nad 10 ks a pod.

2.)  Oblasť  poskytovania  jednorázových  dávok  v hmotnej  núdzi
a mimoriadnych dávok

2.1. Jednorázovú dávku hmotnej núdzi podľa § 17 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v
hmotnej núdzi v platnom znení môže obec poskytnúť na základe písomnej žiadosti občanovi v
hmotnej núdzi a fyzickým osobám s trvalým pobytom v obci, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi
spoločne  posudzujú,  najmä  na  zabezpečenie  nevyhnutného  ošatenia,  bielizne,  obuvi,
nevyhnutného vybavenia domácnosti,  a to postele,  stola, stoličky,  chladničky,  sporáku, variča,
vykurovacieho  telesa,  paliva,  práčky,  periny,  posteľnej  bielizne,  bežného  kuchynského  riadu,
mimoriadnych liečebných nákladov alebo školských potrieb.

Jednorázovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky skutočne vynaložených a
preukázaných  nákladov,  najviac  však  do výšky 1-násobku životného  minima  platného  v  čase
podania žiadosti o poskytnutie tejto dávky. 

Dávku možno poskytnúť najviac tri  krát  v kalendárnom roku, pričom súčet  poskytnutých
dávok nesmie prekročiť hore uvedený 1-násobok životného minima.

2.2. Obec je povinná podľa § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc ako mimoriadnu
2 jednorázovú dávku v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou
podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu, alebo inú materiálnu pomoc.

V prípade živelnej  pohromy,  požiaru,  vytopenia,  havárie  alebo inej  mimoriadnej  udalosti,
ktorá postihne jednu domácnosť, môže starosta obce poskytnúť jednorázovú mimoriadnu dávku
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do výšky 500,- EUR. 
Pri  postihnutí  viacerých  domácností  živelnou  udalosťou o  poskytnutí  mimoriadnej  dávky

rozhoduje starosta obce na základe odporúčania obecného zastupiteľstva, najviac však do výšky
500,- EUR pre jednu postihnutú domácnosť. 

Na poskytnutie jednorazovej mimoriadnej dávky do výšky 500,- EUR podľa tohto bodu má
obyvateľ nárok, len ak má trvalý pobyt v obci Lipové, a nemá záväzky po lehote splatnosti voči
obci Lipové. 

Jednorazová mimoriadna dávka môže byť obyvateľovi, ktorý spĺňa podmienky podľa tohto
bodu poskytnutá najviac jeden krát za kalendárny rok.

2.3. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a mimoriadnu dávku môže obec Lipové poskytnúť
obyvateľovi, ktorý spĺňa podmienky na ich poskytnutie na základe písomnej žiadosti doručenej
Obecnému úradu v Lipovom. Žiadateľ je povinný žiadosť úplne a pravdivo vyplniť a dokladovať
splnenie kritérií pre poskytnutie dávky. 

Žiadosti  o  poskytnutie  jednorazovej  dávky  v  hmotnej  núdzi  alebo  mimoriadnej  dávky
posudzuje starosta obce, ktorý je povinný o poskytnutí dávky informovať obecné zastupiteľstvo
na najbližšom riadnom zasadnutí.  Ak je  živelnou  udalosťou postihnutých viacero  domácností
starosta obce zvolá obecné zastupiteľstvo na prerokovanie žiadosti  o poskytnutie  mimoriadnej
jednorázovej dávky najneskôr do 3 pracovných dní od prijatia žiadosti Obecným úradom Lipové,
za účelom posúdenia žiadosti a stanovenia odporúčanej výšky poskytovanej dávky. 
 Žiadateľovi,  ktorý  spĺňa  kritériá  pre  poskytnutie  dávky vydá  Obecný úrad  rozhodnutie  v
správnom konaní o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo mimoriadnej dávky. Ak
žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, obecný úrad vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti alebo
predloženie chýbajúcich dokumentov. Ak žiadateľ v lehote stanovenej vo výzve žiadosť nedoplní,
nebude jeho žiadosť považovaná za opodstatnenú. Obecný úrad v Lipovom žiadateľovi doručí
rozhodnutie  o  poskytnutí  alebo  neposkytnutí  jednorázovej  dávky  v  hmotnej  núdzi  alebo
mimoriadnej dávky. 

Jednorazová dávky v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka je žiadateľovi vyplatená v pokladni
Obecného úradu Lipové v hotovosti, výnimočne na účet žiadateľa. 

Obecný úrad Lipové žiadateľovi, ktorý nespĺňa kritériá pre poskytnutie dávky túto skutočnosť
písomne oznámi. 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a mimoriadna dávka je dobrovoľná sociálna pomoc obce
a na jej priznanie nie je právny nárok. 

Žiadateľ je povinný do 30 dní od vyzvania Obecného úradu v Lipovom, preukázať účelné
vynaloženie prostriedkov priznaných jednorazovou dávkou podľa tejto smernice. V prípade, že
žiadateľ,  ktorému  bola  priznaná  jednorazová  dávka  podľa  tejto  smernice  nepreukáže  účelné
vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom vo výzve, je povinný celú priznanú
sumu vrátiť v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Lipovom alebo na účet obce. Na  konanie
o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.

2.4. Pri  úmrtí  obyvateľa,  ktorému  nemá  kto  zabezpečiť  pohreb,  obec  Lipové  uhradí
najnutnejšie  pohrebné  výdavky  na  základe  skutočne  vynaložených  nákladov,  formou  faktúry.
Úhradu poskytnutej finančnej sumy si obec v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní zosnulého
obyvateľa.

2.5. Obec je oprávnená poskytnúť raz ročne vybranej sociálnej skupine občanov jednorázovú peňažnú dávku
na základe rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Lipovom.

3.) Oblasť kultúry a spoločenského života 
Obec  Lipové  v  rámci  svojej  kultúrno  spoločenskej  činnosti  poskytuje  nasledovné  vecné  a
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peňažné dary podľa tohto článku smernice nasledovne:

3.1.  Vecný alebo peňažný dar  matkám s trvalým pobytom v obci, ktorým neprináleží dar
podľa bodu 3.3. tejto smernice do výšky do 25,- EUR na osobu. Dar sa poskytuje pri príležitosti
obecných osláv Dňa matiek v obci Lipové.

3.2. Peňažný dar jubilantom obce Lipové, ktorý oslávia v danom roku 60-té, 70-té, 80-té,
85-té, 90-té, 95-té, 100-té atď. narodeniny vo výške 50,- EUR na osobu a vecný dar do výšky
10,-  EUR  v  prípade  návštevy  imobilného  jubilanta.  Dar  sa  poskytuje  pri  príležitosti  osláv
jubilantov obci Lipové. 

3.3.  Vecný  alebo  peňažný  dar  obyvateľom  obce,  ktorí  sú  poberateľmi  dôchodku
(starobného,  predčasného  starobného,  invalidného)  do  výšky  25,-  EUR  na  osobu.  Dar  sa
poskytuje pri príležitosti osláv Dňa dôchodcov v obci Lipové 

3.4.  Vecný  dar  v  sume  do  15,-  EUR  na  dieťa  do  18  rokov  pri  príležitosti  osláv
Medzinárodného dňa detí, alternatívne v tejto sume úhrada vstupeniek, cestovného, ubytovania a
pod. ak by sa oslavy uskutočnili mimo obce Lipové. 

3.5.  Vecný dar rodine s deťmi do 18 rokov v podobe vianočnej kolekcie v cene do  10,-
EUR  na dieťa do ukončenia povinnej školskej dochádzky. Rodinám, ktorých žiadne dieťa už
neabsolvuje povinnú školskú dochádzku,  avšak svojim vekom spĺňa hranicu 18 rokov, bude
poskytnutý tento vecný dar v počte 1 dar na rodinu. Dar sa poskytuje v rámci obecných osláv
rodiny – Mikulášske oslavy 

3.6. Študentom dennej formy vysokoškolského štúdia do veku 26 rokov raz ročne príspevok
na štúdium do výšky 20,- EUR na osobu. Príspevok sa poskytuje spätne v mesiaci september a
to formou peňažného daru. Na preukázanie oprávnenosti poskytnutia tohto príspevku je študent
povinný  predložiť  potvrdenie  o  zápise  do  ďalšieho  ročníka  štúdia,  resp.  po  absolvovaní
posledného  ročníka  vysokoškolského  štúdia  predložiť  poskytovateľovi  k  nahliadnutiu
vysvedčenie o štátnej skúške. 

3.7. Jednorázový ročný príspevok na školské potreby všetkým deťom s trvalým pobytom v
obci Lipové od začatia povinnej školskej dochádzky až do ukončenia riadneho štúdia na strednej
škole vo výške =15,- EUR na dieťa. Príspevok sa poskytuje v mesiaci september a to formou
preplatenia pokladničných dokladov, ktorými boli uhradené nákupy školských a telocvičných
potrieb.  Oprávnené  osoby  sú  povinné  predložiť  pokladničné  doklady  najneskôr  do  30.09.
príslušného roka. 

3.8. Sobáš – peňažný dar vo výške 50,- € pre novomanžela alebo novomanželku z trvalým
pobytom v obci Lipové. 

3.9. Narodenie dieťaťa – vecný dar v sume =15,- EUR na dieťa a peňažný dar vo výške
50,- EUR pri narodení dieťaťa, za súčasného splnenia podmienok, že dieťa sa narodí čo i len
jednému rodičovi s trvalým pobytom v Lipovom a samo dieťa bolo prihlásené na trvalý pobyt v
Lipovom.

3.10. Návšteva prestarnutých alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov mimo bodu
3.2. a 3.3. tejto smernice podľa plánu a rozhodnutia kultúrnej komisie – peňažný dar vo výške
40,- EUR raz ročne. Tento peňažný príspevok je možné poskytnúť jednej osobe len raz ročne. 

3.11. Poskytnutie vecného a peňažného daru v „Oblasti kultúry a spoločenského života“ je
viazané na trvalý pobyt oprávneného v obci Lipové minimálne 1 (jeden) rok pred poskytnutím
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daru. Vekové hranica je dodržaná v tom prípade ak určený vek oprávnený dosiahne k 31. 12.
predmetného roka. 

V prípade uvedenia hranice pre poberanie daru inou formou, je táto podmienka splnená jej
skutočným  dosiahnutím,  napríklad  priznanie  nároku  na  poberanie  dôchodku,  skutočné
ukončenie školskej dochádzky atď. 

Všeobecne známe pomery nie je potrebné dokladovať. 
Vecné a finančné dary v zmysle bodov 3.1, 3.2. 3.3., 3.8., 3.10. sa oprávneným osobám

poskytujú len v prípade, ak tieto oprávnené osoby nemajú žiadne záväzky voči obci Lipové.

III.
ÚČINNOSŤ

1. Tieto Zásady sociálnej politiky obce Lipové nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1 januára 2009 

2. Nadobudnutím účinnosti sa rušia Zásady sociálnej politiky obce Lipové zo dňa  16. decembra
2005 schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Lipovom č. 73-18/2005.

3. Akékoľvek  výnimky  z ustanovení  týchto  zásad  a  ich  zmeny  môže  schváliť  len  Obecné
zastupiteľstvo v Lipovom

4. Úprava smernice zo dňa 28. októbra 2013, ktoré bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 65-
14/2013 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2014.

5. Úprava smernice zo dňa 07. decembra 2015, ktoré bola schválená uznesením OZ v Lipovom č.
31- 06/2015 nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2016.

6. Úprava smernice zo dňa 13. decembra 2016, ktoré bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 
58-
    11/2016 nadobúda účinnosť dňom 13. decembra 2016.

7. Úprava smernice zo dňa 11. decembra 2020, ktoré bola schválená uznesením OZ v Lipovom č. 
71-
    09/2020 nadobúda účinnosť dňom 11. decembra 2020.

V Lipovom, 11.12.2020

         Dáša  K o v á c s o v á
        starostka obce Lipové
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