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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Rimavská Sobota č. 144 /2019
o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov Mestom Rimavská Sobota na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mesto Rimavská Sobota v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 64, § 69 a § 75
zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“)
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota o postupe pri poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
Čl.1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota (ďalej len „VZN“) upravuje
spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov poskytovaných Mestom
Rimavská Sobota na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v
zmysle zákona:
a) príspevok na dopravu,
b) jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,
c) príspevok akreditovanému subjektu.
Čl. 2
Základné pojmy
(1) Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší
záujem podľa medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine
(2) Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania
alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy
a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
(3) Ochrana práv a právom chránených záujmov dieťaťa opatreniami sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately je súčasťou ochrany práv a právom chránených záujmov dieťaťa
podľa medzinárodného dohovoru.

DRUHÁ ČASŤ
PRÍSPEVOK NA DOPRAVU
V zmysle §64 ods.1 a 2 zákona SNR č. 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov môže mesto Rimavská Sobota (ďalej len
„Mesto“) poskytnúť príspevok na dopravu.

Čl. 3
Účel príspevku
(1) Účelnosť poskytnutého príspevku oprávnenému žiadateľovi posudzujú spoločne orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, Mesto a centrum pre deti a rodinu (ďalej len
„Centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené.
(2) Účelom príspevku na dopravu je úprava 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) zákona 305/2005 Z.z. sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov a na podporu úpravy ich rodinných
pomerov.

Čl. 4
Oprávnený žiadateľ
(1) Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu sú rodičia dieťaťa, alebo osoba, ktorá sa
osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Rimavská Sobota,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo preukážu písomným
stanoviskom príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a
centra pre deti a rodinu (ďalej len „centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené a
akreditovaného subjektu v prípade, že tento s oprávneným žiadateľom príspevku
pracuje,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom o
životnom minime za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti
d) predložia písomné vyjadrenie centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené
o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum pre deti a
rodinu, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.
(2) Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezapočítavajú:
a) jednorazové štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa; príplatok k
príspevku pri narodení dieťaťa; príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti

alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá
alebo viac detí súčasne; príspevok na pohreb)
b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu
sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za
opatrovanie
c) zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
d) jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytnutá Mestom
e) štipendiá
f) príspevok na stravu
g) resocializačný príspevok
h) vianočný príspevok
i) výživné, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť a žiadateľ písomne
preukáže, že začal konať vo veci uplatnenia si zákonného nároku na výživné v
exekučnom alebo súdnom konaní, alebo podal trestné oznámenie na polícii.

Čl. 5
Podmienky a postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
(1) O poskytnutí príspevku na dopravu rozhoduje primátor mesta Rimavská Sobota na
základe žiadosti oprávneného žiadateľa (príloha č. 1).
(2) Rozhodnutím sa povoľuje max. 6 ciest v príslušnom kalendárnom roku, pre 1 osobu.
Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi do výšky cestovného lístka tam a späť na
prostriedky hromadnej dopravy až po predložení platného cestovného lístka z Rimavskej
Soboty do sídla Centra, v ktorom je dieťa umiestnené, príp. mesta /obce kde má centrum
prevádzku pre osoby, ktoré návštevu vykonajú (max. 2 osoby).
(3) Žiadateľ predloží mestskému úradu žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu do Centra
minimálne 1 kalendárny mesiac pred vykonaním návštevy dieťaťa v Centre.
K žiadosti je potrebné doložiť:
a) potvrdenie o trvalom pobyte
b) právoplatný rozsudok súdu o nariadení ústavnej starostlivosti dieťaťa
(kópia a originál k nahliadnutiu)
c) potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
d) potvrdenie o tom, že žiadateľ nemá voči Mestu nevysporiadané finančné záväzky –
a miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a pod. podľa prílohy

č. 4 tohto VZN
e) doklad z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVaR)
o poberaní sociálnych dávok
f) doklad z Centra, v ktorom je dieťa umiestnené, že žiadateľ skutočne prejavuje
záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom
g) doklad z Centra o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že
Centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky.
(4) V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa Čl. 5 ods. 1 a ods. 2 tohto VZN
príslušné oddelenie MsÚ vyzve žiadateľa, aby v lehote do 7 dní od doručenia výzvy doplnil
chýbajúce doklady. Ak žiadateľ svoju žiadosť ani na výzvu nedoplní, vzhľadom na nesplnenie
podmienok ustanovených týmto VZN, sa bude žiadosť považovať za neopodstatnenú.
(5) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá oprávnenému žiadateľovi na základe
uznesenia Komisie sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky pri MsZ (ďalej len
„príslušná komisia MsZ“) primátor mesta.
(6) Oprávnený žiadateľ je povinný do 15 dní od vykonania návštevy predložiť na príslušné
oddelenie MsÚ skutočné výdavky na cestovné náklady – originály cestovných lístkov
hromadnej dopravy a potvrdenie o osobnom stretnutí uvedené v prílohe č. 3 tohto VZN.
(7) Príspevok na dopravu sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po predložení cestovných
lístkov do výšky ceny cestovného lístka na prostriedky hromadnej dopravy pre max. 2 osoby
(rodičia, súrodenci, osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa) do sídla Centra, v ktorom je dieťa
umiestnené a späť.
(8) Nárok na príspevok na dopravu si oprávnené osoby môžu uplatniť 2 x za kalendárny rok.
(9) Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok a jeho poskytnutie
závisí od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte Mesta.

TRETIA ČASŤ
PRÍSPEVOK NA UĽAHČENIE OSAMOSTATNENIA SA MLADÉHO DOSPELÉHO
Čl. 6
Účel príspevku
(1) Mladému dospelému podľa § 65 písm. b) zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele sa poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie
osamostatnenia sa mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s
bývaním a prípravy na povolanie mladého dospelého. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia
sa mladého dospelého sa poskytuje pri odchode z centra, ak v dohode podľa § 55 ods. 5 nie je
dohodnuté inak. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje
iba raz.

Čl.7
Oprávnený žiadateľ
(1) Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku
podľa § 68 zákona, príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30%
príspevku podľa § 68 ods. 3 zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o
sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čl.8
Podmienky a postup pri poskytovaní príspevku
(1) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytne Mesto
oprávnenému žiadateľovi na základe písomnej žiadosti uvedenej v prílohe č. 2 tohto VZN
a za splnenia nasledovných podmienok:
a) o príspevok požiada do 30 dní od ukončenia vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.
b) mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.
(2) Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje vo výške 30 %
z 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa § 2 ods. c) zákona č.
601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
(3) Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec
a) peňažnou formou,
b) vecnou formou alebo,
c) kombinovanou formou.
(4) Obec 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 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. apríla 2018, ak mu bol
obcou poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona účinného do 31. marca
2018.

ŠTVRTÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE PRÍSPEVKU AKREDITOVANÝM SUBJEKTOM,
FYZICKÝM OSOBÁM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM
(1) Mesto Rimavská Sobota za účelom zachovania a úpravy vzájomných vzťahov medzi
rodičom a dieťaťom, pri úprave rodinných pomerov dieťaťa, ak dieťa bolo umiestnené v
zariadení na výkon ústavnej starostlivosti predbežným opatrením, výchovným opatrením,
môže spolupracovať s akreditovaným subjektom, u ktorého si objedná realizáciu úkonov
smerujúcich k náprave týchto vzťahov. Výška finančného príspevku a účelové viazanie pre

akreditovaný subjekt budú predmetom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku v zmysle
potrieb Mesta Rimavská Sobota.
Čl. 9
Podmienky a postup pri poskytovaní príspevku
(1) Mesto prostredníctvom Odboru sociálnych vecí a kultúry v prípade potreby vyzve
akreditované subjekty a fyzické osoby alebo právnické osoby o predloženie ponúk
programov, foriem pomoci a spolupráce pri realizácii opatrení a nariadení zákona (ďalej len
„ponuka“). V prípade, že Mesto, Odbor sociálnych vecí a kultúry bude mať v rozpočte
disponibilné finančné prostriedky na zabezpečovanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z.
a zároveň sa identifikuje potreba na zabezpečenie programu alebo služby pre oprávneného
klienta, bude Mesto postupovať v zmysle platného VZN č. 142/2017 o poskytovaní dotácií z
rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej len „VZN
142/2017“)
(2) Mesto môže, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a
na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a obmedzenie a odstraňovanie
negatívnych vplyvov, poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je
Centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
(3) Ponuka musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré má byť finančný
príspevok poskytnutý,
e) požadovanú výšku finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu.
(4) Poskytnutý finančný príspevok bude považovaný za ostatnú dotáciu a bude podliehať
VZN č. 142/2017 Čl.5 ods. 2 písm.b)
(5) Mesto môže poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, fyzickej osobe alebo
právnickej osobe spôsobilej na napĺňanie opatrení zákona vo výške preukázaných skutočných
výdavkov na vykonávanie opatrenia, metódy, techniky a postupu podľa zákona, najviac vo
výške dohodnutej v zmluve alebo objednávke.
(4) Mesto si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných
prostriedkov. V prípade poskytnutia finančného príspevku akreditovanému subjektu si Mesto
vyhradzuje právo kontroly účelnosti jeho využitia.

Čl. 10
Prechodné ustanovenia
Pri posudzovaní žiadostí doručených na Mestský úrad Rimavská Sobota, Odbor
sociálnych vecí a kultúry, pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa postupuje podľa

VZN č. 116/2013, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom
Rimavská Sobota na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia
(1) Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa zrušuje VZN č. 116/2013
o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately schválené uznesením MsZ v Rimavskej Sobote č. 46/2013MsZ zo dňa 23.04.2013.
(2) Toto VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli mesta.

JUDr. Jozef Šimko v.r.
primátor mesta

Príloha č. 1

ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku na dopravu v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podané dňa:
.........................................
Meno a priezvisko
.........................................
stav

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

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

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

.................................................... priemerný 6 mes. príjem (čistý).........................................
zamestnávateľ
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............................................
...................................................................
Meno a priezvisko partnera

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

(manžel, manželka, druh, družka)

Zamestnávateľ: ......................................................................................................................
priemerný 6 mesačný 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..........................................
Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko dieťaťa

Dátum a miesto narodenia

Adresa centra, kde je umiestnené

Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

dátum narodenia

vzťah k žiadateľovi

príjem

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Mám – nemám dlh na nájomnom, ak áno akú sumu:
Zdôvodnenie žiadosti:.............................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Výpočet sociálnej odkázanosti (vyplní úrad):
odkázanosť
príjem
počet členov rodiny
životné minimum
diétne stravovanie
ZŤP

spolu:

mzdy
dávky v hmotnej núdzi
prídavok na dieťa
rodičovský príspevok
podpora v nezamestnanosti
výživné
spolu:

Do príjmov nebolo zarátané:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Údaje overil a výpočet uskutočnil: .........................................................................................
Poznámka

V Rimavskej Sobote, dňa

.......................................
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 Rimavskej Sobote, dňa ..............................

...................................................
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
• písomný doklad orgánu SPODaSK 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 uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
v zmysle zákona č. 61/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 305/2005 Z. z o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Podané dňa:

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

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

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

Meno a priezvisko

dátum narodenia

rodné číslo

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

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

stav

adresa trvalého pobytu

.................................................................................................................................................
adresa súčasného pobytu, príp. poštová adresa

V Rimavskej Sobote, dňa ..........................

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

Prehlasujem, že údaje v žiadosti sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som
povinný/povinná vrátiť.

V Rimavskej Sobote, dňa ..............................

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

Povinné prílohy k žiadosti:
− potvrdenie centra pre deti a rodinu o ukončení starostlivosti v centre,
− potvrdenie Mestského úradu v Rimavskej Sobote o trvalom pobyte na území mesta
Rimavská Sobota v čase umiestnenia do centra pre deti a rodinu,
− potvrdenie, resp. rozhodnutie o poskytnutí jednorazového príspevku na uľahčenie
osamostatnenia sa mladému vydané centrom pre deti a rodinu.

Príloha č. 3

POTVRDENIE O OSOBNOM STRETNUTÍ

Za účelom poskytnutia príspevku na dopravu potvrdzujeme, že oprávnený žiadateľ:

Meno, priezvisko, titul: .........................................................................................
Dátum narodenia: ..................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................

sa dňa ................................... osobne stretol s dieťaťom,

Meno a priezvisko: ...................................................................................................
Dátum narodenia: ...................................................................................................

ktoré bolo rozhodnutím súdu odňaté zo starostlivosti oprávneného žiadateľa
a umiestnené v centre pre deti a rodinu:

Názov detského domova: .......................................................................................
Adresa detského domova: .......................................................................................
1. Odporúčaný rozsah návštev dieťaťa:
2. Potvrdenie o vytvorení podmienok pre stretnutie: Áno/Nie

V .............................. dňa.......................................

......................................................................................
zodpovedný zamestnanec za centrum pre deti a rodinu
pečiatka

Príloha č. 4

POTVRDENIE
o tom, že žiadateľ/-ka o príspevok v rámci sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately nemá voči Mestu Rimavská Sobota podlžnosti na daniach a poplatkoch

Titul............... Meno ............................................. Priezvisko................................................

Adresa trvalého pobytu ............................................................................................................

