Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Stará Turá
č. 4/2018 – Nar.
o podmienkach poskytovania finančného príspevku
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mestské zastupiteľstvo v Starej Turej na svojom zasadnutí dňa 8.11.2018, uznesením číslo 28XXXXI/2018 schválilo 3/5 väčšinou prítomných poslancov toto všeobecne záväzné nariadenie
vydané v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 64 a § 75 písm. d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon).
§1
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, 1)
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.
§2
Predmet úpravy
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa upravujú podmienky
poskytovania finančného príspevku na dopravu poskytovaného mestom Stará Turá na
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona.
§3
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
1. 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 mesto Stará Turá poskytnúť finančný príspevok na dopravu do
centra a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
1) Dohovor o právach dieťaťa (oznámenie č. 104/1991 Zb.)

2. 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 Stará Turá,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu 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,
c) príjem rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime nepresiahne
hranicu životného minima stanovenú zákonom o životnom minime, pričom sa prihliada
na priemerný mesačný príjem za obdobie 3 mesiacov pred podaním žiadosti.
3. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky doručí na Mestský úrad Stará Turá, sociálne
oddelenie písomnú žiadosť, ktorej súčasťou sú nasledovné doklady:
a) právoplatné rozhodnutie súdu o umiestnení dieťaťa na základe neodkladného opatrenia,
výchovného opatrenia alebo o nariadení ústavnej starostlivosti,
b) písomný doklad o výške príjmu žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb
žijúcich v spoločnej domácnosti žiadateľa za posledné 3 kalendárne mesiace,
c) písomné stanovisko príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately alebo centra, v ktorom je dieťa umiestnené, že žiadateľ prejavuje záujem
o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložil primerané úsilie na úpravu
svojich rodinných a sociálnych pomerov, aby sa mohol o dieťa osobne starať,
d) písomné vyjadrenie 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.
4. Na základe podanej žiadosti Mestský úrad Stará Turá, sociálne oddelenie, môže prešetriť
aktuálne bytové a sociálne pomery žiadateľa.
5. Ak žiadateľ nepredloží dokumenty, ktoré sú povinnou prílohou žiadosti o poskytnutie
príspevku na dopravu, Mestský úrad Stará Turá, sociálne oddelenie, vyzve žiadateľa
na doplnenie chýbajúcich dokumentov do 10 pracovných dní. Ak žiadateľ chýbajúce
dokumenty v stanovenej lehote nepredloží, nevznikne mu nárok na príspevok na dopravu.
6. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá primátor mesta Stará Turá na obdobie 6
mesiacov o čom žiadateľa písomne upovedomí sociálne oddelenie, Mestského úradu Stará
Turá. Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac.
7. Po schválení, mesto poskytne žiadateľovi príspevok na dopravu zálohovo vo výške
predpokladaných cestovných nákladov autobusom alebo vlakom na cestu zo Starej Turej
do centra a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Príspevok je možné poskytnúť
žiadateľovi najviac 1x mesačne, maximálne pre 2 osoby, ktoré návštevu vykonajú.
Finančný príspevok na dopravu bude žiadateľovi vyplatený prostredníctvom pokladne
Mestského úradu Stará Turá.
8. Zálohovo poskytnutý príspevok na dopravu je žiadateľ povinný zúčtovať najneskôr do 10
pracovných dní odo dňa, v ktorom sa uskutočnila návšteva. Pri zúčtovaní je žiadateľ
povinný predložiť na sociálne oddelenie MsÚ Stará Turá originál cestovných lístkov
o skutočných cestovných nákladoch a písomný doklad z centra o uskutočnenej návšteve.
9. V prípade ak sa pri zúčtovaní zistí, že skutočné cestovné náklady sú:

a) nižšie ako zálohovo poskytnutý príspevok na dopravu, je žiadateľ vzniknutý rozdiel
vrátiť mestu Stará Turá najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zúčtovania,
b) vyššie ako zálohovo poskytnutý príspevok na dopravu, mesto vzniknutý rozdiel
žiadateľovi doplatí najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zúčtovania.
10. Ďalšiu časť príspevku na dopravu možno oprávnenému žiadateľovi poskytnúť až
po zúčtovaní zálohovo vyplateného príspevku na dopravu. Ak žiadateľ vyplatený príspevok
nezúčtuje, poskytovanie ďalšieho príspevku bude zastavené a mesto môže vymáhať
poskytnutú zálohu v zmysle platných právnych predpisov.
11. Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok.
12. V prípade neschválenia žiadosti alebo zániku nároku na príspevok na dopravu, písomne
oznámi túto skutočnosť žiadateľovi sociálne oddelenie Mestského úradu Stará Turá.
13. Na konanie o poskytovaní príspevku na dopravu sa nevzťahuje všeobecný predpisy o
správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a
doplnkov).
§5
Záverečné ustanovenia
1. Mesto Stará Turá si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných
prostriedkov.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 08.11.2018
a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
3. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší VZN č. 2/2012 – nar.
V Starej Turej, dňa 22.10.2018

Ing. Anna Halinárová
primátorka mesta

Schválené: 08.11.2018
Vyhlásené: 12.11.2018
Účinné: 26.11.2018

Príloha č. 1 Odporúčané tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu do centra

Príloha č. 1 odporúčané tlačivo žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu do centra

Mesto Stará Turá
Mestský úrad Stará Turá, SNP 1/2
ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku na dopravu
v zmysle VZN č. 4/2018 – Nar. o podmienkach poskytovania finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Údaje o žiadateľovi
Meno a priezvisko: .................................................... rodinný stav: ......................................
Dátum narodenia:....................................................... sociálne postavenie: ...........................
Adresa trvalého pobytu: .........................................................................................................
Adresa prechodného pobytu: .................................................................................................
Telefón: ..................................................................... e-mail: ...............................................
Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, rodič dieťaťa, nezaopatrené deti)
Meno a priezvisko
Dátum narodenia
Príbuzenský vzťah

Príjmy žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (v mesiaci podania žiadosti)
Žiadateľ
Posudz. osoby
Čistý mesačný príjem zo závislej činnosti
Čistý mesačný príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti
Dávky nemocenského poistenia
Dávky v nezamestnanosti
Dávky dôchodkového poistenia
Dávka a príspevky v hmotnej núdzi
Rodičovský príspevok
Prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa
Peňažný príspevok na opatrovanie
Príjmy z nájmu, prenájmu
Výživné
Iné príjmy
Nezaopatrené deti umiestnené v centre pre deti a rodiny
Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia

Adresa centra, v ktorom
je dieťa umiestnené

Zdôvodnenie žiadosti:

Súhlas so spracovaním osobných údajov a vyhlásenie žiadateľa
Súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti zo strany Mestského
úradu Stará Turá (MsÚ) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Súhlas na spracúvanie údajov poskytujem na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný
prostredníctvom oznámenia o odvolaní doručeného na MsÚ. Zároveň beriem na vedomie, že
práva dotknutej osoby sú upravené v ustanovení § 19 - § 25 zákona č. 18/2018.
Bol som informovaná/-ý o možnosti prešetrenia mojich aktuálnych bytových a sociálnych
pomerov a pracovník mesta Stará Turá ma môže s mojím súhlasom navštíviť v domácnosti.
Vyhlasujem, že uvedené údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/-á, že neprávom prijatý
príspevok som povinná/-ý vrátiť.
V Starej Turej, dňa:...............................
.....................................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy:
 právoplatné rozhodnutie súdu o umiestnení dieťaťa na základe neodkladného opatrenia,
výchovného opatrenia alebo o nariadení ústavnej starostlivosti,
 písomný doklad o výške príjme žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb žijúcich
v spoločnej domácnosti žiadateľa za posledné 3 kalendárne mesiace,
 písomné stanovisko príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
alebo centra, v ktorom je dieťa umiestnené, že žiadateľ prejavuje záujem o úpravu
a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných
a sociálnych pomerov, aby sa mohol o dieťa osobne starať,
 písomné vyjadrenie centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a
odporučenom rozsahu návštev dieťaťa

