MESTO DUNAJSKÁ STREDA

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 19/2018 zo dňa 11. decembra 2018
o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom zasadnutí dňa
11.12.2018.
Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej
tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa 26.11.2018.
Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke
mesta dňa 17.12.2018.
Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2019.

Mesto Dunajská Streda podľa. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 396/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami zákona NR SR č. 305/2005 Z.
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda
č. 19/2018 zo dňa 11. decembra 2018
o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Článok 1
Základné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
finančného príspevku v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
305/2005 Z. z.“):
a) na dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len ako „príspevok na dopravu“), rodičovi
dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa,
b) príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého (ďalej len ako „príspevok na
osamostatnenie sa“).
Článok 2
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti mesta
Mesto Dunajská Streda na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately za podmienok ďalej uvedených poskytne:
a) príspevok na dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len ako „centrum“) podľa § 64
zákona č. 305/2005 Z.z
b) príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z.z..
Článok 3
Príspevok na dopravu
1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne
stará o dieťa, pre ktoré centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu alebo špecializovaný
program a na podporu úpravy ich rodinných pomerov môže mesto poskytnúť príspevok na
dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené.1)
2. Žiadateľom príspevku na dopravu do centra je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne
stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky:
a) má trvalý pobyt v meste Dunajská Streda
b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak
vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo preukáže písomným
stanoviskom príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
alebo centra, v ktorom je dieťa umiestnené

c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne, nepresiahne hranicu životného minima stanovenú zákonom
o životnom minime2) za obdobie posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti
d) nemá voči mestu žiadne finančné záväzky resp. uzavrel s mestom splátkový
kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní.
e) žiadateľ predloží:
1. písomné vyjadrenie centra, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení
a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa o tom, že centrum, ktoré stretnutie
odporučí, vytvorí pre stretnutie podmienky
2. potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti žiadateľa
3. Príspevok na dopravu možno oprávnenému žiadateľovi poskytnúť najviac raz mesačne
vo výške ceny cestovného lístka (najviac pre 2 osoby) na autobus alebo na vlak
z Dunajskej Stredy do obce sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené a späť a vo výške
ceny cestovného lístka na miestnu hromadnú dopravu v meste, v ktorom sa centrum
nachádza.
4. Príspevok na dopravu sa neposkytuje žiadateľovi, ak je dieťa umiestnené v centre, ktoré
sa nachádza na území mesta Dunajská Streda.
5. Cestovný lístok na dopravu bude žiadateľovi preplatený, ak žiadateľ najneskôr do 30
pracovných dní po návšteve dieťaťa v centre predloží mestu cestovný lístok

Článok 5
Príspevok na osamostatnenia sa mladého dospelého
1. Mesto Dunajská Streda poskytne jednorazový príspevok vo výške ustanovenej zákonom
č. 305/2005 Z.z. na osamostatnenie sa mladému dospelému, ktorý spĺňa tieto
podmienky:
a) mal trvalý pobyt na území mesta Dunajská Streda v čase jeho umiestnenia do centra,
b) o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1
zákona č. 305/2005 Z. z.,
c) vznikol mu nárok a bol mu poskytnutý centrom jednorazový príspevok na uľahčenie
osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra,
d) nebol mu poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona č. 305/2005
Z. z. účinného do 31. marca 2018
2. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého mesto Dunajská Streda poskytuje:
a) peňažnou formou,
b) vecnou formou alebo
c) kombinovanou formou.
3. Mesto Dunajská Streda vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa
mladého dospelého, v ktorom určí formu a spôsob poskytnutia príspevku, poskytnutie
príspevku v jednej alebo vo viacerých splátkach.

4. Na poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého sa vzťahuje
všeobecný predpis o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení neskorších zmien
a predpisov.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 2/2007 zo
dňa 29.01.2007 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2019.
§ 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1)

§ 2 zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
2)

V Dunajskej Strede, 17.12.2018

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

