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Dôvodová správa
V súlade s novelizáciou zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov je potrebné vykonať zmeny,
ktoré sa vzťahujú na úpravu postupov pri poskytovaní príspevku na dopravu za dieťaťom, pre
ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu a úpravu postupov pri poskytovaní príspevku na
osamostatnenie sa mladým dospelým, ktorí v čase svojho umiestnenia do centra pre deti a
rodinu (bývalé detské domovy) mali trvalý pobyt v meste Prievidza.
Uvedená novela zákona umožňuje rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa
požiadať mesto Prievidza o poskytnutie finančného príspevku na dopravu do a z centra pre
deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené.
Taktiež umožňuje mladému dospelému požiadať o jednorazový príspevok na uľahčenie jeho
osamostatnenia sa po ukončení pobytového opatrenia nariadeného súdom.
V návrhu VZN č. 4/2019 sa konkrétne upravujú podmienky podávania žiadostí o uvedené
príspevky a podmienky ich poskytnutia v súlade s novelou vyššie uvedeného zákona, a to:
1. mesto Prievidza v prípade splnenia podmienok uvedených v tomto návrhu VZN môže
poskytnúť príspevok na dopravu za účelom návštevy dieťaťa umiestneného v centre pre
rodinu,
2. mesto Prievidza je povinné poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa za podmienok
určených vo vyhláške č. 103/2018, ktorou sa vykonávajú niektoré ustavnovenia zákona č.
305/2005 Z.z. a v tomto návrhu VZN.
V súčasnosti mesto Prievidza eviduje 49 detí umiestnených v centrách pre rodinu a deti v
týchto mestách :
Martin (2), Handlová (10), Považská Bystrica (3), Prievidza (6), Ilava – Klobušice (7), Trenčín –
Zlatovce (11), Adamovské Kochanovce (4), Púchov (3), Bošany (2), Trenčín (1).
Vzhľadom na to, že novelou spomínaného zákona sa zrušila povinnosť miest a obcí
vytvárať úspory pre deti umiestnené v centre pre deti a rodinu, v návrhu VZN č. 4/ 2019 sa
neuvádza článok o postupe pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťa.

NÁVRH
Mesto Prievidza v súlade s § 64 ods. 1 a 2 a § 69 zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a toto

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2019
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
§1
Predmet úpravy
Predmetom tohto VZN je stanovenie postupu poskytovania finančného príspevku na
dopravu a príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa zákona č. 305/2005 Z.z.
z rozpočtu mesta Prievidza, ktoré zabezpečuje Sociálne oddelenie, Odbor školstva a
starostlivosti o občana, Mestský úrad Prievidza (ďalej len sociálne oddelenie).
§ 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
1.

Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa
osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, a na podporu
úpravy ich rodinných pomerov, môže mesto Prievidza poskytnúť finančný príspevok na
dopravu do centra pre deti a rodinu a z centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa
umiestnené (ďalej len centrum).

2.

Žiadateľ príspevku na dopravu je rodič dieťaťa, alebo osoba, ktorá sa osobne stará
o dieťa a má trvalý pobyt v meste Prievidza a voči Mestu Prievidza má vysporiadané
všetky záväzky.

3.
a)
b)
c)
d)

Žiadateľ doručí na sociálne oddelenie žiadosť, ktorej súčasťou sú tieto dokumenty:
písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu (Príloha č. 1),
právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre,
písomné vyjadrenie z centra, v ktorom je dieťa umiestnené, že centrum :
- povoľuje návštevu dieťaťa v odporučenom rozsahu,
- vytvorí vhodné podmienky na stretnutie,
potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti žiadateľa, ktorých spoločný príjem do domácnosti nepresahuje hranicu
životného minima stanovenú § 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

e)

f)

potvrdenie o uhradení záväzkov voči mestu Prievidza (poplatok za komunálny odpad, daň
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatky spojené s užívaním mestského nájomného bytu).

4.

Predložené dokumenty podľa bodu 3. písm. c), d), e), f) nesmú by staršie ako 3 mesiace.

5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Do výšky príjmu žiadateľa, resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú:
kompenzačné príspevky,
príspevok za bezvládnosť,
štipendiá,
príspevok na bývanie,
príspevok na zdravotnú starostlivosť,
príspevok pre tehotnú ženu,
aktivačný príspevok,
ochranný príspevok,
výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje
oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.

6.

Na základe podanej žiadosti sociálne oddelenie prešetrí aktuálne bytové a sociálne
pomery žiadateľa. Záznam zo šetrenia doloží k písomnej žiadosti žiadateľa a mesto
Prievidza - odbor školstva a starostlivosti o občana vydá rozhodnutie o priznaní
príspevku na dopravu.

7.

V prípade nepredloženia dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti o poskytnutie príspevku
na dopravu, sociálne oddelenie požiada žiadateľa o doplnenie chýbajúcich dokumentov
do 10 pracovných dní. Ak žiadateľ nepredložení chýbajúce dokumenty v stanovenej
lehote, nárok na poskytnutie finančného príspevku mu zaniká.

8.

Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po predložení dokladu o príjme
zálohovo do výšky obojsmerného cestovného lístka autobusom alebo vlakom
maximálne pre 2 osoby z Prievidze do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
Finančný príspevok na dopravu bude žiadateľovi vyplatený prostredníctvom preddavku z
pokladne Mestského úradu v Prievidzi 1 deň pred určeným dňom návštevy.

9.

Po vykonaní návštevy v centre je žiadateľ, ktorému bol príspevok na dopravu poskytnutý,
povinný do troch pracovných dní predložiť sociálnemu oddeleniu :
- cestovné lístky,
- písomné potvrdenie vydané zodpovedným pracovníkom centra, že návšteva bola
uskutočnená.

10. V prípade, že po poskytnutí zálohy nebude návšteva dieťaťa v centre preukázaná podľa
bodu 9, § 2 tohto VZN, je žiadateľ povinný do troch pracovných dní vrátiť poskytnutý
príspevok na dopravu do pokladne MsÚ Prievidza. Ak žiadateľ túto povinnosť nesplní,
príspevok na dopravu mu opätovne nebude poskytnutý.
11. Oprávnený žiadateľ môže požiadať o poskytnutie príspevku na dopravu do centra len 1krát za mesiac a maximálne 6-krát za kalendárny rok .
12. Príspevok na dopravu je poskytovaný z rozpočtu mesta Prievidza, závisí od vyčlenených
finančných prostriedkov a na jeho poskytnutie žiadateľ nemá právny nárok.

§ 3
Postup pri poskytovaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
1.

Mesto Prievidza poskytne jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa
mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa §
68 zákona č. 305/2005 Z. z. v prípade, ak:
a) požiada o príspevok do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1
zákona č.305/2005 Z. z.,
b) v čase umiestnenia do centra mal trvalý pobyt na území mesta Prievidza.

2.

Mladý dospelý požiada o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa písomnou
žiadosťou (príloha č. 2) sociálne oddelenie. Spolu so žiadosťou je povinný predložiť
potvrdenie o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa z centra a potvrdenie
o skončení ústavnej starostlivosti v centre.

3.

Výška príspevku na osamostatnenie sa poskytuje vo výške 30% z príspevku
poskytnutého centrom.

4.

Mesto Prievidza môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa mladému
dospelému:
a)
peňažnou formou
b)
vecnou formou
c)
kombinovanou formou.

5.

Mesto Prievidza môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa vo viacerých
splátkach, plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od
právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazového príspevku na uľahčenie
osamostatnenia sa mladého dospelého.

6.

Mesto Prievidza – odbor školstva a starostlivosti o občana vydá rozhodnutie o priznaní
príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

7.

Pri konaní o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa aplikuje zákon č. 71/1967 Z. z.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

8.

Mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
podľa § 69 zákona č. 61/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele účinného od 1.4.2018, ak mu bol
obcou poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona účinného do
31.3.2018.

§ 4
Spoločné ustanovenie
Mesto Prievidza si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných
príspevkov.
§5
Zrušovacie ustanovenie
Týmto VZN č. 4/2019 o poskytnutí finančných príspevkov na vykonanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa ruší VZN č.89/2006 o poskytovaní
finančných príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo
schválené uznesením MsZ č. 95/2006 zo dňa 25.4.2006.
§6
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto VZN č. 4/2019 o poskytnutí finančných príspevkov na vykonanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v
Prievidzi dňa 24.6.2019.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 4/2019 bol zverejnený na
úradnej tabuli mesta Prievidza a na webovom sídle mesta Prievidza od 03.06.2019 do
24.6.2019.
3. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2019 nadobúda účinnosť 15. dňom od
jeho zverejnenia na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta.
4. Úplné znenie VZN č. 4/2019 bude prístupné na Mestskom úrade Prievidza a na webovom
sídle mesta www.prievidza.sk .

JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta

Príloha č. 1
ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku na dopravu
Podané dňa:
.........................................
Meno a priezvisko

..............................
dátum narodenia

................................
rodné číslo

.........................................
stav

...........................................................................................
adresa trvalého pobytu

priemerný 6 mes. príjem (čistý).........................................
prídavok na dieťa...............................................................
rodičovský príspevok........................................................
poberám dôchodok (druh, výška).................................................................................................
poberám podporu v nezamestnanosti...........................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.............................................................................................
- príspevok na zdravotnú starostlivosť..............................
- ochranný príspevok.........................................................
- aktivačný príspevok........................................................
- príspevok na bývanie.....................................................
- príspevok pre tehotnú ženu............................................
.........................................
zamestnávateľ

...................................................................
Meno a priezvisko partnera
(manžel, manželka, druh, družka)

......................................................
rodné číslo

priemerný 6 mes. príjem (čistý).........................................
prídavok na dieťa...............................................................
rodičovský príspevok........................................................
poberám dôchodok (druh, výška).................................................................................................
poberám podporu v nezamestnanosti...........................................................................................
dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.............................................................................................
- príspevok na zdravotnú starostlivosť..............................
- ochranný príspevok.........................................................
- aktivačný príspevok........................................................
- príspevok na bývanie.....................................................
- príspevok pre tehotnú ženu............................................
výživné na deti................................... EUR
číslo rozsudku..........................................
.........................................
zamestnávateľ

Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko:
dátum nar.
adresa centra, v ktorom je dieťa umiestnené
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................……………………..
Dátum plánovanej návštevy dieťaťa v centre……………………………………….
Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko
dátum narodenia vzťah k žiadateľovi
príjem
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Mám – nemám dlh voči mestu Prievidza:
Zdôvodnenie žiadosti:...................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
V Prievidzi dňa

......................................................
podpis žiadateľa

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona
Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza ako prevádzkovateľ
získava a spracováva osobné údaje, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia
EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, za účelom spracovania vo svojej evidencii a na splnenie
zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č.
369/1990 Zb, zákona č. 417/2013 Z.z)
Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a
že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným
zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu
alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu,
prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo
strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie
musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza.

V Prievidzi dňa: .....................

.....................................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa

Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu živnosť, ani nemám iný príjem. Údaje v žiadosti
sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som povinný/povinná vrátiť.
V Prievidzi dňa ...........................…

…………………………………
meno a priezvisko

...................................................
podpis

Povinné prílohy k žiadosti:
• písomný doklad z centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení
a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa,
• právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa na základe neodkladného opatrenia,
výchovného opatrenia alebo o nariadení ústavnej starostlivosti,
• relevantné doklady o výške príjmu; potvrdenie ÚPSVaR o poberaní pomoci v hmotnej
núdzi a jej výšky, rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní pomoci v hmotnej núdzi nie staršie
ako tri mesiace, rozhodnutie sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, príp. doklad
o inom príjme,

Príloha č. 2
ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
Podané dňa:

.........................................
Meno a priezvisko

..............................
dátum narodenia

................................
rodné číslo

.........................................
stav

...........................................................................................
adresa trvalého pobytu

......................................................................................................................................................
adresa súčasného pobytu, príp. poštová adresa
.....................................................................................................................................................
V Prievidzi dňa

......................................................
podpis žiadateľ

Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona
Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza ako
prevádzkovateľ získava a spracováva osobné údaje, v súlade s článkom 6 ods.
1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom
spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných podmienok
vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 369/1990 Zb, zákona č.
417/2013 Z.z)
Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných
údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude
konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani
osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade
porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne
do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne
doručené Mestu Prievidza.
V Prievidzi dňa: ..................

.............................................................
čitateľný vlastnoručný podpis žiadateľa

Prehlasujem, že údaje v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som
povinný/povinná vrátiť.
V Prievidzi dňa ..............................
…………………………………
meno a priezvisko

...................................................
podpis

Povinné prílohy k žiadosti:
− potvrdenie centra pre deti a rodinu o ukončení starostlivosti v centre,
− potvrdenie, resp. rozhodnutie o poskytnutí jednorazového príspevku na uľahčenie
osamostatnenia sa mladému vydané centrom pre deti a rodinu.

Návrh na uznesenie

Mestská rada
I.

berie na vedomie:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,

II. odporúča – neodporúča MsZ:
schváliť Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mestské zastupiteľstvo
I. berie na vedomie:
návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
II. schvaľuje - neschvaľuje:
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o poskytovaní finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

