Všeobecné záväzné nariadenie obce Pata
č. 2/2019
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
čl. l
Základné ustanovenia
Všeobecne záväzným nariadením obce Pata č. 02/2019 (ďalej len VZN) sa upravujú
podmienky poskytovania finančných príspevkov, a to:
a) príspevku na dopravu,
b) jednorázového príspevku na osamostatnenie sa,
c) príspevku akreditovanému subjektu a fyzickej alebo právnickej osobe na vykonávanie
opatrení podľa zákona č. 305/2005Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
v znení neskorších predpisov
čl. 2
Príspevok na dopravu
Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne
stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, a na podporu úpravy ich
rodinných pomerov môže obec Pata poskytovať finančný príspevok na dopravu do centra a z
centra, v ktorom je dieťa umiestnené v súlade s § 64 ods. 1, písm. a) a ods. 2) zákona č.
305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele
1) Oprávneným žiadateľom príspevku sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará
o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v obci Pata
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych pomerov tak,
aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately a centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
c) 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 pre stretnutie podmienky.
2) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodičov alebo osobu, ktorá sa osobne stará
o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do centra
vydá na obdobie šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa a na návrh
Komisie pre sociálne veci pri OZ v Pate starosta obce Pata.
3) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi zálohovo do výšky cestovného lístku
SAD pre aktuálny počet osôb, maximálne 2 osoby do a zo sídla centra, v ktorom je dieťa
umiestnené, na návštevu súkromným alebo hromadným dopravným prostriedkom.
4) Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac.

5) Žiadateľ je povinný do 10 dní po vykonaní návštevy vyúčtovať na oddelení sociálnych
vecí OcÚ Pata skutočný výdavok za cestové náklady.
6) Rozdiel medzi zálohou a skutočným výdavkom je žiadateľ povinný pri vyúčtovaní vrátiť
do pokladnice OcÚ Pata.
7) Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok.
čl.3
Jednorázový príspevok na osamostatnenie sa
Obec Pata poskytne jednorázový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému
dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa § 68 zákona č.
305/2005 Z.z. ak:
1) požiada o príspevok do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona
č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov
2) Mladý dospelý požiada písomnou žiadosťou Obecný úrad Pata, sociálny odbor
o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa. Spolu so žiadosťou predloží potvrdenie
o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa z centra a potvrdenie o skončení
pobytového opatrenia v centre.
3) Výška príspevku na osamostatnenie sa poskytuje vo výške 30% z príspevku centra, ktorý
sa poskytuje v ustanovenej výške1 , najviac vo výške 15-násobku sumy životného minima pre
nezaopatrené dieťa.
4) Obec Pata môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému:
a) peňažnou formou
b) vecnou formou alebo
c) kombinovanou formou.
5) Obec Pata môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa vo viacerých splátkach, plná
výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti
rozhodnutia o priznaní jednorázového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého
dospelého.
6) O spôsobe a forme poskytnutia príspevku na osamostatnenie sa vydá obec Pata
rozhodnutie na základe podkladov zo sociálneho odboru.
7) Obec Pata pri konaní o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa aplikuje zákon č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________________
1

Upravuje vyhláška č.103/2018 Z.z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších
predpisov

čl.4
Príspevok akreditovanému subjektu
1) V zmysle § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov môže obec Pata
poskytnúť na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na
predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a obmedzenie a odstraňovanie negatívnych
vplyvov príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom a fyzickej osobe alebo
právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately finančný príspevok na vykonávanie opatrení.
2) O poskytnutí finančného príspevku a jeho výške akreditovanému subjektu, ktorý vykonáva
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, na nasledujúci rozpočtový rok,
rozhodne uznesením Obecné zastupiteľstvo individuálne, na základe predloženej žiadosti
príslušným subjektom, najneskôr do 30. apríla kalendárneho roku. Písomnú žiadosť
o poskytnutie finančného príspevku na daný rok je potrebné podať prostredníctvom Obecného
úradu Pata, sociálneho odboru.
3) Žiadosť musí obsahovať:
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) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle §10 zákona
č. 305/2005, ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný príspevok
v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce z rozpočtu obce Pata.

čl. 5
Spoločné ustanovenia
Kontrolu nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva:
a) kontrolór obce
b) Komisia pre sociálne veci OZ v Pate

čl.6
Záverečné ustanovenia
1.Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 1/2006 o úprave
podmienok poskytovania finančného prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
dieťaťa, príspevku na dopravu do detského domova a z detského domova a príspevku na
tvorbu úspor, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Pata na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
2.VZN bolo Obecným zastupiteľstvom v Pate schválené dňa:............2019
3.VZN č.2/2019 nadobúda účinnosť dňom:...........2019

PaedDr. Jozef Berčík, PhD.
starosta obce

