Ev. č. 5/2014-z01
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, § 6 ods. 1
a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom 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 Rožňava, ktorým sa určujú
podmienky pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí asociálnej kurately
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania,
finančných príspevkov mestom Rožňava ( ďalej len „mesto“) určených na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na dopravu, príspevku na tvorbu úspor a príspevku v
súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
§2
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v pôsobnosti mesta
Mesto:
1. môže vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na dopravu rodiča alebo osoby, ktorá sa
osobne stará o dieťa za dieťaťom umiestneným v centre pre deti a rodinu (ďalej len
„centrum“) podľa § 3 tohto nariadenia
2. môže vyčleniť v rozpočte finančné prostriedky na poskytovanie finančného príspevku
akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa § 4 tohto
nariadenia.
3. poskytuje finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle § 5
tohto nariadenia.
§3 – zrušený
§4 – zrušený

§5
Príspevok na dopravu

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa
osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a
umiestnené v centre, mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je
dieťa umiestnené.
2. Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe žiadosti rodiča alebo oprávnenej osoby o
refundáciu nákladov spojených s dopravou z mesta Rožňava do mesta, v ktorom sa
oprávnené maloleté dieťa nachádza a späť. K žiadosti o refundáciu nákladov spojených s
dopravou do centra je potrebné predložiť príslušnému odboru MsÚ nasledovné podklady:
- žiadosť o refundáciu nákladov spojených s dopravou do centra
originál cestovných lístkov,
rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v centre
potvrdenie centra o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby
potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
potvrdenie správcu dane o úhradách za miestne dane a poplatok.

-

3. Ak je predložená žiadosť úplná v zmysle ods. 2 tohto paragrafu, môže mesto poskytnúť
rodičovi príspevok.
4. Podmienkou opakovaného poskytnutia refundácie nákladov spojených s dopravou do
centra je prejavenie skutočného záujmu rodiča o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom.
Na posúdenie skutočného záujmu rodiča slúži vyjadrenie Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, centra prípadne
zapojeného akreditovaného subjektu.
5. Ak je výsledkom posúdenia subjektov podľa ods. 4 tohto paragrafu zistenie, že poskytnutie
príspevku nie je účelné alebo rodičia dieťaťa umiestneného v centre neprejavujú skutočný
záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, môže mesto opakovanú žiadosť o
príspevok na dopravu zamietnuť.
6. Príspevok na dopravu rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne starala o dieťa pred jeho
umiestnením do centra, ktoré sú obyvateľmi mesta, môže mesto poskytnúť opakovane
maximálne 4 - krát v kalendárnom roku na cestu centra, v ktorom je dieťa umiestnené a
späť.
7. Na priznanie nároku príspevku na dopravu v zmysle tohto nariadenia má oprávnená osoba,
ktorej príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako suma životného minima
podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.

§6
Príspevok akreditovanému subjektu a fyzickej osobe alebo
právnickej osobe
1. V zmysle § 88 ods. 3 zákona. mesto môže poskytovať akreditovanému subjektu a fyzickej
osobe alebo právnickej osobe (ďalej len „ subjekt“) finančný príspevok na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa § 71 ods. 1 písm. e)
zákona, ak vznikne zo strany mesta potreba spolupráce pri realizácii opatrení v zmysle
zákona.
2. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výšky subjektu, ktorý vykonáva opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok rozhodne
uznesením Mestské zastupiteľstvo individuálne.
§6a
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého (ďalej len „príspevok“) poskytne
mesto mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie jednorazového príspevku
od centra podľa § 68 zákona, a to vo výške 30% príspevku, ktorá je najviac vo výške 15násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa (v zmysle zákona o životnom
minime), ak:
a) o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa zákona,
b) mal trvalý pobyt na území mesta v čase jeho umiestnenia v centre.
2. Príspevok sa poskytuje:
a) peňažnou formou,
b) vecnou formou alebo
b) kombinovanou formou.
3. Príspevok sa môže poskytnúť aj vo viacerých splátkach, plná výška príspevku však musí
byť vyplatená najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
4. Mesto o žiadosti o príspevok rozhoduje v správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 z.
z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
5. Mladému dospelému nepatrí príspevok, ak mu bol mestom poskytovaný príspevok na
tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona účinného do 31.3.2018.
§7
Záverečné ustanovenie
1. Na ďalšie práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tomto všeobecne záväznom
nariadení, sa vzťahujú ustanovenia zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave 3/5 väčšinou prítomných poslancov.
3. Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie ktorým sa
upravujú podmienky a spôsob realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finančného charakteru schválené uznesením č. 88/2006 zo dňa 6. 7. 2006.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 24. 4. 2014 uznesením č. 65/2014.
5. Zmeny a doplnenie tohto všeobecne záväzného nariadenia v § 2 až § 5 a § 6a boli
schválené dňa 28. 6. 2018 uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave č. 98/2018.

..................................
Pavol Burdiga
primátor mesta

