
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá číslo 3/2019  

zo dňa 28.3.2019 

o poskytovaní príspevku na podporu a úpravu  

rodinných pomerov dieťaťa   

  

     Mestské  zastupiteľstvo v Spišskej Belej  vo veciach územnej samosprávy v zmysle  § 4 ods. 

3 písm. p),  § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 

znení neskorších predpisov a v zmysle  zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí 

a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) sa uznieslo 

na tomto    

všeobecne záväznom nariadení:   

  

Prvá časť   

Všeobecné ustanovenia  

  

§ 1  

Predmet nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky 

poskytovania finančných príspevkov na podporu a úpravu, ako aj zachovanie vzťahov  medzi 

dieťaťom a rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa (ďalej len „rodič“) a 

podrobnosti jeho poskytovania,  spôsob použitia vyčlenených finančných príspevkov  na  

úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ktoré  bolo  umiestnené do centra pre deti 

a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti. 

 

2. Mesto Spišská Belá (ďalej len „mesto“) zo svojho rozpočtu:   

a) môže poskytnúť príspevok na dopravu (§64 ods. 1 písm. a) zákona),  

b) poskytuje príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého (§ 69 zákona),  

c) môže poskytnúť príspevok akreditovanému subjektu (§ 88 ods. 3  zákona).  

  

Druhá časť   

Príspevok na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa  

  

§ 2  

Príspevok 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, môže mesto  

poskytnúť príspevok na dopravu do centra rodičom, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti 

rozhodnutím súdu.    

  
  



 

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa odseku 1 sú rodičia dieťaťa, ktorí spĺňajú 

tieto podmienky:  

a) majú trvalý pobyt v meste Spišská Belá 

b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladajú 

primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych 

pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa 

c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a fyzických osôb, ktorých príjmy 

sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu nepresiahnu hranicu životného minima 

stanovenú zákonom.   

 

§ 3 

Forma poskytnutia príspevku na dopravu  

  

Príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené sa poskytuje rodičom v 

peňažnej forme v hotovosti, poštovou poukážkou alebo na nimi určený bankový účet. Uvedený 

príspevok sa neposkytuje vopred (ako preddavok, resp. záloha).   

 § 4  

Výška príspevku na dopravu    

  

  Rodičom dieťaťa sa poskytuje príspevok na dopravu do centra a späť vo výške 50%  z 

ceny spiatočného cestovného lístka verejnej hromadnej dopravy (autobus, vlak).   

 § 5  

Podmienky poskytovania príspevku na dopravu    

 

1. Príspevok  na dopravu  poskytuje  mesto  najviac jedenkrát za kalendárny mesiac na základe    

predloženej písomnej žiadosti rodiča dieťaťa. Žiadosť sa podáva na Mestský úrad v Spišskej 

Belej do 15 dní po návšteve dieťaťa, ktoré je umiestnené  v zariadení na výkon ústavnej 

starostlivosti, na   tlačive ktoré tvorí prílohu č. 1. Na poskytnutie tohto príspevku je právny 

nárok za predpokladu splnenia podmienok určených týmto nariadením a príslušnými právnymi 

predpismi.    

2. K žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu rodič predloží  tieto nevyhnutné doklady: 

- občiansky preukaz 

- právoplatné rozhodnutie súdu o odňatí a umiestnení dieťaťa  v zariadení  na výkon 

ústavnej starostlivosti 

- cestovný lístok  

- potvrdenie zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti o návšteve dieťaťa. 

3.  Príspevok  na dopravu  sa  žiadateľovi  vyplatí  do 15  dní od vykonania návštevy dieťaťa v  

príslušnom zariadení.   

4. Pre  účely  posúdenia  žiadosti  podľa  odseku 1 záujem rodičov,  primerané  úsilie   rodičov 

dieťaťa a účelnosť poskytnutého príspevku na dopravu posudzujú spoločne orgán 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mesto a centrum, v ktorom je dieťa 

umiestnené, príp. s iným akreditovaným subjektom, ak tento s rodičmi pracuje. Ak je 

výsledkom posúdenia subjektov podľa prvej vety zistenie, že poskytnutie príspevku nie je 

účelné, alebo rodičia dieťaťa neprejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s 

dieťaťom,  môže mesto   žiadosť o príspevok na dopravu zamietnuť.  Výsledky posúdenia  

musia byť písomne zdokumentované.  



5. Príspevok na dopravu sa poskytuje  najviac  po  dobu jedného  roka od  umiestnenia dieťaťa   

v detskom domove.  

6. Podanú  žiadosť o  poskytnutí  príspevku na dopravu skompletizuje zamestnanec mestského  

úradu  a predloží ju na posúdenie osobitnej  komisii menovanej primátorom mesta, ktorá  

doporučí  primátorovi mesta  žiadosti vyhovieť alebo ju zamietnuť. O žiadosti rozhoduje 

primátor mesta vydaním písomného rozhodnutia. O žiadosti sa rozhodne do 30 dní od jej 

podania na mestský úrad (v prípade jej úplnosti). Na posúdenie žiadosti a vydanie rozhodnutia 

sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.  

7. Na základe  rozhodnutia  primátora  mesta uzatvorí mesto so žiadateľom písomnú zmluvu o  

poskytnutí príspevku na dopravu za podmienok uvedených v tomto nariadení a príslušných 

právnych predpisov.   

  

Tretia časť  

Príspevok na zabezpečenie účelu pobytového opatrenia súdu - 

príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého 

 

§ 6  

Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku 

na osamostatnenia sa mladého dospelého 

 

1.  Mladému dospelému sa poskytuje jednorazový príspevok na osamostatnenia sa mladého 

dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie 

mladého dospelého. Príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje pri 

odchode z centra ak nie je dohodnuté inak. Príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého 

sa poskytuje iba raz pri odchode z centra. 

2. Mesto poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku, 

príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 % príspevku centra ak: 

a) o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení a 

b) mal trvalý pobyt na území  mesta v čase jeho umiestnenia do centra. 

3. Na konanie o príspevku na osamostatnenie sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom 

konaní (§ 90 ods. 2 zákona) 

4. Príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa v čase skončenia 

vykonávania pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti mladý dospelý zdržiava bez 

súhlasu centra mimo centra, je vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby. 

5. K žiadosti o poskytnutie príspevku (príloha č. 3) oprávnená osoba predloží občiansky 

preukaz, právoplatné rozhodnutie súdu o skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu 

a potvrdenie o výške príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode 

z centra. 

  

§ 7  

Forma poskytnutia príspevku na osamostatnenia  

sa mladého dospelého 

  

1. Príspevok  na osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje mesto formou: 

a) peňažnou  

b) vecnou alebo  

c) kombinovanou. 

 



2. Mesto môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého bude 

poskytnutý vo viacerých splátkach; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do 

šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. 

 

Štvrtá časť   

Príspevok mesta akreditovanému subjektu 

§ 8 

 

1. Mesto môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe 

alebo právnickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení  sociálno-právnej ochrany 

uvedených v zákone.  

2. Mesto môže poskytnúť akreditovanému subjektu finančný príspevok na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany len vtedy, ak mesto požiada o vykonávanie opatrení  

ambulantnou alebo terénnou formou. 

3. Finančné prostriedky mesto môže poskytnúť akreditovanému subjektu po preukázaní 

a) priemerných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok 

b) skutočných príjmov za predchádzajúci rozpočtový rok 

c) predpokladaných príjmov na príslušný rozpočtový rok  

4. Mesto kontroluje hospodárenie s poskytnutým finančným príspevkom a dodržiavanie 

ďalších zmluvných podmienok poskytnutia finančného príspevku. 

  

  

§ 9  

Záverečné ustanovenia  

  

1. Týmto nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2006 o poskytovaní 

príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa. 

2. Toto nariadenie  schválilo  Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej  dňa 28.3.2019 

uznesením   59/2019.  

3. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Mestským zastupiteľstvom v 

Spišskej Belej a jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta.  

 

  

§ 10 

Účinnosť  

  

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia. 

 

   

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                   

                                                                               ........................................................  

                                                                                                         Jozef Kuna                 
                                                                                                      primátor mesta 

 

 



Doložky :  

 

Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 

úradnej tabuli mesta: 

 

 

dňa : 11.2.2019                 pečiatka                                          podpis: ................................. 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  

vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta : 

 

 

dňa : 29.3.2019                  pečiatka                                          podpis: ................................. 

 

 

Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :               

 

 

dňa :  12.4.2019                    pečiatka                                          podpis: ................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová  správa 

k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

Mesta Spišská Belá 

číslo  3/2019. 

   

Návrh VZN ustanovuje podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o 

sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov podmienky poskytovania 

finančných príspevkov na podporu a úpravu, ako aj zachovanie vzťahov  medzi dieťaťom a 

rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa (ďalej len „rodič“) a podrobnosti 

jeho poskytovania,  spôsob použitia vyčlenených finančných príspevkov  na  úpravu a obnovu 

rodinných pomerov dieťaťa, ktoré  bolo  umiestnené do centra na základe právoplatného 

rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti. 

 

Novelou zákona Mesto Spišská Belá zo svojho rozpočtu môže poskytovať finančné prostriedky  

na príspevok na dopravu, príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého a príspevok obce 

akreditovanému subjektu. Tento návrh upravuje podmienky nároku na poskytnutie uvedených 

príspevkov.  

 

Spišská Belá  14.03.2019    

 

Spracovala: Ing. Anna Mlaková, referentka sociálnych vecí MsÚ Spišská Belá   

 

Prekladá : Jozef Kuna, primátor mesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

ŽIADOSŤ  O  POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU 

Žiadateľ: 

Priezvisko:                                                           Meno: 

Dátum narodenia:                                               Rodné číslo: 

Rodinný stav: 

Trvalý  pobyt:                                                      Telefón: 

Vzťah k dieťaťu:  

 

Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, druh/ka, nezaopatrené 
deti):   

Priezvisko a meno Rodné číslo/ dátum narodenia    

 

Vzťah k žiadateľovi 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Nezaopatrené deti, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu : 

Priezvisko a meno dieťaťa 

umiestnené v zariadení 

Dátum narodenia/rodné číslo  
dieťaťa    

 

Názov zariadenia, adresa  

   

   

 

 

  



 
 

Odôvodnenie žiadosti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z uvedenia 

nepravdivých údajov. 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam 

svojím podpisom písomný súhlas Mestu Spišská Belá na využívanie mojich osobných údajov uvedených v 

žiadosti pre účely vykonávania opatrení  sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately. 

                             

 

 

 

                                                                                                            ...................................................  

                                                                                                                        Podpis žiadateľa 

 

 

  ______________________________ 

Povinné prílohy k žiadosti: 

1. Právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa do zariadenia (kópia a originál k nahliadnutiu)   
2. Písomný doklad z centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a odporučenom rozsahu 

návštev dieťaťa a o tom, že zariadenie, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky 
3. Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb spätne za 6 mesiacov od podania 

žiadosti  
4. U nezamestnaných občanov doklad o evidencii z ÚPSVaR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) 
5. Originály cestovných lístkov na dopravu do centra pre rodiny s deťmi  

Doklady žiadame doložiť pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu, vo výnimočných prípadoch 

najneskôr do 14 dní od podania žiadosti. Pri nedoložení požadovaných dokladov bude konanie ohľadom žiadosti o  

poskytnutie príspevku na dopravu  ukončené.   

 

 



Príloha č. 2 

POTVRDENIE 

 

     Centrum pre deti a rodiny (ústavné zariadenie) ........................................................ 

........................................................................................................................................ 

(uviesť názov a sídlo detského domova) 
 

 
týmto potvrdzuje, že rodič  
 
.................................................................................................................................................................  
(uviesť meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu) 

 
 

Navštívil dňa (v dňoch) ................................................. v našom zariadení svoje dieťa  
 
........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                 
(meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu dieťaťa) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  _______________________________________                                                                                                                       
                                                                                  Pečiatka a podpis zodpovednej osoby zariadenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

 
ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK NA OSAMOSTATNENIA SA  

MLADÉHO DOSPELÉHO 

 

Žiadateľ – oprávnená osoba: 

Priezvisko:                                                           Meno: 

Dátum narodenia:                                               Rodné číslo: 

Rodinný stav: 

Trvalý  pobyt:                                                      Telefón: 

 

Odôvodnenie žiadosti: 

 

 

 

 

 

 

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z uvedenia 

nepravdivých údajov. 

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam 

svojím podpisom písomný súhlas Mestu Spišská Belá na využívanie mojich osobných údajov uvedených v 

žiadosti pre účely vykonávania opatrení  sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.                            

 

 

                                                                                                            ...................................................  

                                                                                                                        Podpis žiadateľa 

Poznámka: Mesto môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude poskytnutý vo viacerých splátkach vo forme 

peňažnej, vecnej alebo kombinovanej; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti 

rozhodnutia. 

  ______________________________ 

Povinné prílohy k žiadosti: 

1. Právoplatné rozhodnutie súdu o skončení vykonávania pobytového opatrenia súdu (kópia a originál 
k nahliadnutiu)  
2. Potvrdenie o výške príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode 
z centra 
 
 


