OBEC

HRONEC

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Hronec
č.: 2/2019
o poskytovaní jednorazovej finančnej výpomoci z rozpočtu Obce Hronec
Obec Hronec na základe samostatnej pôsobnosti, podľa čl. 67 a 68 Ústavy Slovenskej
republiky, § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
a § 7 ods. 1 písm. i) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva
toto Všeobecne záväzné nariadenie.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 4
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:

20.11.2019

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa :

20.11.2019

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:

20.11.2019

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:

30.11.2019

Pripomienky zasielať
- písomne na adresu:

Obec Hronec, Zlievarenská 516, 976 45 Hronec

- elektronicky na adresu:

sekretariat@obechronec.sk

- faxom na číslo:
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN
uskutočnené dňa:
Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Na rokovaní Obecného zastupiteľstva dňa:
uznesením č. :
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:
VZN nadobúda účinnosť dňom:

Bohuslav Nemky
starosta obce

§1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) upravuje poskytovanie
jednorazových finančných výpomocí z rozpočtu obce Hronec fyzickým osobám (obyvateľom),
trvale bývajúcim v obci Hronec za predpokladu, že obec má na tento účel v rozpočte na
príslušný rozpočtový rok vyčlenené finančné prostriedky.
§2
Účel poskytovania jednorazových finančných výpomocí
1. Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje občanom s trvalým pobytom v obci Hronec a
to:
a/ dôchodcom, ktorí ku dňu 1.01.2020 dosiahli vek 65 rokov,
b/ občanom s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľovi preukazu ZŤP).
Jednorazový finančný príspevok bude poskytnutý obyvateľovi v zmysle § 1 písm. a/ a b/ len v
prípade, že tento obyvateľ nemá evidované podlžnosti voči obci Hronec.
2. Jednorazová finančná výpomoc sa poskytuje za účelom:
a/ zníženia nákladov na nákup potravín a iného tovaru alebo iné individuálne rozhodnutie
3. Nárok na poskytnutie peňažnej poukážky podľa bodu 1 písm. b) musí žiadateľ preukázať
hodnovernými dokladmi.
§3
Výška jednorazovej finančnej výpomoci
1. Jednorazová finančná výpomoc sa poskytne obyvateľovi raz do roka.
2. Výška jednorazovej finančnej výpomoci za kalendárny rok je:
a/ poukážka ako forma na nákup potravín a iného tovaru v predajni Potravín COOP Jednota v
Hronci alebo iné individuálne rozhodnutie – 20,00 €/osoba.
§4
Záverečné ustanovenia
1. Obec si vyhradzuje právo kontroly účelnosti použitia poskytnutých jednorazových
finančných výpomocí prostredníctvom obecného úradu a hlavného kontrolóra.
2. Poskytnuté jednorazové finančné výpomoci z rozpočtu obce od účinnosti tohto nariadenia sa
považujú za poskytnuté v súlade s týmto nariadením.
§5
Účinnosť
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Hronec na svojom
zasadnutí konanom dňa .................................
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť ............................
Bohuslav Nemky
starosta obce

