Obec Bežovce na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 67 a článku 68 Ústavy
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb., podľa §3 ods. 2 g), ods. 4, § 6 ods. 1 zákona
č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa §15 a § 24 zákona č.
599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len
zákona č. 599/2003 Z.z. )a zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len zákona č. 601/2003Z.z.) v y d á v a pre územie obce Bežovce
Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4 /2019 o poskytovaní sociálnej pôžičky občanom obce
Bežovce a na úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana
I. časť
Úvodné ustanovenie
Čl. 1
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie stanovuje podmienky, vymedzenie okruhu oprávnených
žiadateľov, stanovenie postupu a základných kritérií, na základe ktorých obec Bežovce (ďalej
len „obec“) pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje z rozpočtu obce
schváleného obecným zastupiteľstvom:
-sociálnu pôžičku
- úhradu výdavkov pri úmrtí osamelého občana
II. časť
Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý má trvalý pobyt na
území obce Bežovce.
III. časť
Čl. 3
Sociálna pôžička
1. Sociálnu pôžičku možno poskytnúť občanovi s príjmom na hranici životného minima
z objektívnych dôvodov na úhradu výdavkov na:
a) Zabezpečenie pohrebu v čase náhlej núdze
b) Pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm
c) Bližšie nešpecifikovanej krízovej životnej situácií
2. Sociálna pôžička sa poskytuje na základe písomnej žiadosti občana, ktorá je prílohou
č. 1 tohto VZN, adresovanej na Obecný úrad Bežovce.
3. Poskytnutie pôžičky je podmienené uzatvorením písomnej zmluvy o poskytnutí
sociálnej pôžičky.
4. Zmluva o poskytnutí sociálnej pôžičky musí obsahovať najme:

a)
b)
c)
d)
e)

5.
6.
7.
8.
9.

Výšku pôžičky
Účel pôžičky
Lehotu splatnosti pôžičky
Výšku splátok
Záväzok občana, že pôžičku:
-splatí najneskôr do dvanástich mesiacov od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí
sociálnej pôžičky,
-bezodkladne vráti, ak ju nepoužije na účel, na ktorý sa poskytla
Obec poskytne pôžičku vo výške podľa individuálneho posúdenia.
Sociálna pôžička je bezúročná a poskytuje sa v hotovosti
Sociálna pôžička môže byť poskytnutá len v prípade dostatočných finančných zdrojov
v rozpočte obce.
Ak žiadateľ uvedie nepravdivé údaje v žiadosti jeho žiadosť o poskytnutie pôžičky
bude zamietnutá.
Na poskytnutie sociálnej pôžičky nie je právny nárok.
IV. časť
Čl. 4
Úhrada výdavkov pri úmrtí osamelého občana.

1. Pri úmrtí občana, ktorý mal trvalý pobyt v obci Bežovce a nemá mu kto zabezpečiť
pohreb, uhradí najnutnejšie pohrebné výdavky obec Bežovce na základe skutočne
vynaložených nákladov od danej pohrebnej služby.
2. Úhradu poskytnutej služby si obec v plnej výške uplatní pri dedičskom konaní
zosnulého občana. Ak občan po sebe nezanechal žiadny majetok znáša výdavky
spojené s pohrebom obec Bežovce.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto VZN obce Bežovce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Bežovciach
uznesením č.
dňa
Platnosť nadobúda vyvesení na obecnej tabuli obce a webovej stránke obce a účinnosť
uplynutím 15 dní od dňa vyvesenia.
2. Zmeny a doplnky tohto VZN podliehajú schváleniu OZ Bežovce.

V Bežovciach dňa
MVDr. Luděk Hamšík
Starosta obce Bežovce

Príloha:
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pôžičky (tlačivo)
Návrh tohto VZN č. 4/2019 vyvesené na úradnej tabuli a stránke www obce dňa: 27.52019
Schválené VZN č. 4/2019 vyvesené na úradnej tabuli a stránke www obce dňa:

