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Všeobecne záväzné
nariadenie č. 43
O PODMIENKACH, FINANČNÝCH PRÍSPEVKOCH
A SPOSOBE REALIÁCIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ
OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
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katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
maria.rassova@staralubovna.sk
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zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to
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Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli mesta:
VZN nadobúda účinnosť dňom:
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MESTO STARÁ ĽUBOVŇA
________________________________________________________________________________

Mesto Stará Ľubovňa na základe ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami
§ 64, 65, 68 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 y d á v a

Všeobecne záväzné
nariadenie č. 43
O PODMIENKACH, FINANČNÝCH PRÍSPEVKOCH
A SPOSOBE REALIÁCIE OPATRENÍ SOCIÁLNOPRÁVNEJ
OCHRANY DETÍ A SOCIÁLNEJ KURATELY
schválené uznesením MsZ č. XXIII/2006 zo dňa 18. 09. 2006
úpravy a doplnky: uznesenie MsZ č. XXXVII/2018 pod č. 950 zo dňa 25.10.2018
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podmienky poskytovania
finančných príspevkov na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo
osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu
v centre pre deti a rodiny (pôvodné detské domovy, ďalej len centrum) a na podporu
úpravy ich rodinných pomerov.
2. Mesto Stará Ľubovňa vo svojom rozpočte vyčlení finančné prostriedky na :
a) príspevok na dopravu,
b) príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.
3. Mesto poskytuje finančné príspevky na úpravu a obnovu rodinných pomerov uvedené
v ods.2 písm. a) tohto článku najviac jeden rok od umiestnenia dieťaťa centra a príspevok
pre mladého dospelého uvedeného podľa usmernení v čl. 3.
Čl. 2
Finančný príspevok na dopravu
1. Mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra rodičom alebo osobe, ktorá sa
osobne stará o dieťa pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu.

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods 1. tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo
osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v mete Stará Ľubovňa,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových 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 (zákon č. 601/2003 Z.z. o
životnom minime v znení neskorších zmien a predpisov), nepresiahnu hranicu
životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
d) predložia písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené, o povolení a
odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že, centrum, ktoré stretnutie odporučí,
vytvorí na stretnutie podmienky.
3. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky ods. 2 tohto článku, predloží písomnú
žiadosť, cestovné lístky a potrebné doklady prostredníctvom MsÚ, oddelenia
sociálnych vecí a bytovej politiky, ktorý prešetrí sociálnu situáciu žiadateľa a o
výsledku informuje primátora mesta. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu
vydá primátor mesta.
4. Príspevok na dopravu môže mesto poskytnúť na každú štvrtú návštevu, najviac 3x
ročne pre 1 osobu (rodičia, súrodenci, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa) vo výške
cestovného hromadnej dopravy.
Čl. 3
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Mesto poskytne príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého žiadateľovi,
ktorému centrum vyplatilo príspevok na uľahčenie sa osamostatnenia mladého
dospelého pri ukončení jeho pobytu v centre.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods 1. tohto článku je osoba, ktorá spĺňa
tieto podmienky:
a) trvalý pobyt v mete Stará Ľubovňa v čase umiestnenia do centra,
b) doloženie dokladu o vyplatení príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladému
dospelému centrom po skončení pobytu,
c) o príspevok požiada podaním písomnej žiadosti do 30 dní po skončení pobytu
v centre.
3. Mesto poskytne príspevok vo výške 30 % zo sumy príspevku vyplateného centrum.
4. Mesto môže príspevok vyplatiť peňažnou, vecnou alebo kombinovanou formou
a zároveň môže rozhodnúť o jeho vyplatení vo viacerých splátkach, pričom plná výška
bude vyplatená najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. Pri
rozhodovaní o forme vyplatenia vychádza MsÚ z aktuálnej situácie oprávneného
žiadateľa, ktorú posúdi na základe sociálneho šetrenia vykonaného príslušným
oddelením.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Mesto Stará Ľubovňa si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých
finančných prostriedkov.
2. Všeobecne záväzné nariadenie č. 43 o podmienkach, finančných, príspevkoch a
spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo
schválené uznesením MsZ č. XXIII/2006 zo dňa 18.09.2006 a nadobudlo účinnosť
dňa 06.10.2006.
3. Zmena VZN č. 43 schválená uznesením č. XXXVII/2018 z rokovania MsZ č. 950 dňa
25.10.2018 v Starej Ľubovni a nadobúda účinnosť dňom 15.11.2018.

PhDr. Ľuboš Tomko, v.r.
primátor mesta

