
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 
o podmienkach poskytovania príspevkov sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately 
 
 

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) Zákona Slovenskej 
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 

Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov vydáva 

 
všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 
 

 
§ 1  

Základné 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 podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c), a na podporu úpravy ich rodinných 
pomerov podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a 
o sociálnej kuratele“). 

2. Mesto Spišská Nová Ves vo svojom rozpočte vyčlení finančné prostriedky na: 
a) príspevok na dopravu, 
b) príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, 
d) príspevok akreditovanému subjektu. 
 
 

§ 2 
Príspevok na dopravu 

 1. Mesto môže poskytnúť rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, 
pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) 
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele na podporu úpravy ich rodinných 
pomerov príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené 
podľa § 69 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.  
 
 2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 2 ods.1 sú rodičia, alebo osoba, ktorá sa 
osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky: 
 a) majú trvalý pobyt v meste Spišská Nová Ves, 



 b) prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, vynaložili 
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 (zákona č. 601/2003 Z. z. o 
životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov), nepresahujú hranicu životného 
minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti. 
 d) predložia písomný doklad od centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené, 
o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum pre deti a rodiny, 
ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky. 
 
 3. Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezaratúvajú 
kompenzačné príspevky, príspevok na bezvládnosť, štipendiá, príspevok na bývanie, 
aktivačný príspevok, ochranné príspevky, výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu 
povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje oznámením na polícii resp. o začatí súdneho 
konania. 
 
 4. Žiadateľ o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará 
o dieťa predloží prostredníctvom príslušného oddelenia Mestského úradu Spišská Nová Ves 
žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny, súčasťou ktorej sú 
potrebné doklady uvedené v ods. 2 tohto ustanovenia. 
 
 5. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa 
osobne stará o dieťa vydá na obdobie 6 mesiacov primátor mesta. Mesto Spišská Nová Ves 
uzatvorí zmluvu o poskytovaní príspevku na dopravu na obdobie 6 mesiacov. 
 
 6. Príspevok na dopravu môže mesto Spišská Nová Ves poskytnúť na úhradu 
cestovného hromadnou dopravou maximálne do výšky 50 % skutočných nákladov cestovného 
hromadnou dopravou za kalendárny mesiac. 

 
 

§ 3  
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 

1. Mesto poskytne mladému dospelému podľa § 69 zákona o sociálnoprávnej ochrane 
detí a o sociálnej kuratele, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele, príspevok na osamostatnenie sa 
mladého dospelého vo výške 30 % príspevku, ktorý sa podľa § 68 ods. 3 zákona o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele poskytne pri odchode z centra pre deti 
a rodiny najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. 

 
2. Mesto poskytne príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého ak: 

 a) o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 
zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a 



 b) mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia do centra pre deti 
a rodiny. 
 

3. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje mesto  
 a) peňažnou formou, 
 b) vecnou formou alebo 
 c) kombinovanou formou. 
 

4. Mesto môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude 
poskytnutý vo viacerých splátkach; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do 
šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. 

 
5. Mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 

podľa § 69 zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele účinného od 1. apríla 
2018, ak mu bol mestom poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele účinného do 31. marca 2018. 

 
 

§ 4  
Poskytovanie príspevku akreditovaným subjektom 

 
1. Mesto Spišská Nová Ves môže v zmysle § 88 ods. 3 zákona o sociálnoprávnej 

ochrane detí a o sociálnej kuratele poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom 
pre deti a rodiny, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona o 
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele finančný príspevok na vykonávanie 
opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. 

 
 2. Finančný príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti 
oprávneného žiadateľa podanej do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka na 
ďalší rozpočtovaný rok. 
 
 3. Žiadosť musí obsahovať: 
 a) základné identifikačné údaje o žiadateľovi, 
 b) doklad o akreditácii, 
 c) popis obsahu činnosti žiadateľa a miesto poskytovania opatrení, 
 d) finančný rozpočet činnosti žiadateľa, 
 e) finančný rozpočet projektu, 
 f) rozpis zdrojov financovania. 
 
 4. Písomnú žiadosť podáva oprávnený žiadateľ na príslušné oddelenie Mestského 
úradu Spišská Nová Ves. Žiadosť prerokuje príslušná komisia pri Mestskom zastupiteľstve 
v Spišskej Novej Vsi a výšku finančného príspevku odporučí na schválenie Mestskému 



zastupiteľstvu ako súčasť rozpočtu na nasledujúci rok. Finančný príspevok sa žiadateľovi 
poskytuje po jeho schválení v Mestskom zastupiteľstve formou zmluvy.  
 
 5. Finančný príspevok môže byť oprávnenému žiadateľovi poskytnutý len raz ročne. 

 
 

§ 5 
Záverečné ustanovenie 

 1. Povinnosť poskytovať príspevok na dopravu sa vzťahuje na prípady, keď bolo dieťa 
umiestnené do centra pre deti a rodiny na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení 
ústavnej starostlivosti po 31.decembri 2005. 
 
 2. Mesto Spišská Nová Ves kontroluje hospodárenie s poskytnutým finančným 
príspevkom a dodržiavanie ďalších zmluvných podmienok poskytnutia finančného príspevku. 
 
 3. Ku dňu účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje doteraz platné 
všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves č. 3/2006 o podmienkach, finančných 
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
  
 4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2018 o podmienkach poskytovania 
príspevkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bol vyvesený na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke mesta od 29. 03. 2018. 
 
 5. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení na zasadnutí dňa 19. 04. 2018, pod č. . 
 

6. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania príspevkov 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 
19. 04. 2018 a nadobúda účinnosť dňom 03. 05. 2018. 
 
 
 
 
 

        PhDr. Ján Volný, PhD. 
                     primátor mesta 
 


