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Dôvodová správa
Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele bol už
niekoľkokrát zmenený a doplnený zákonmi, posledné úpravy boli prijaté v roku 2014.
Tento zákon upravuje sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu na zabezpečenie
predchádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany práv a právom chránených
záujmov detí, predchádzania prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu
a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a na zamedzenie nárastu sociálno
patologických javov.
Obec je jedným zo subjektov pomenovaných zákonom, ktoré vykonávajú opatrenia
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
V § 64 a § 65 sú definované opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
finančného charakteru, ktorými obec napomáha úprave a zachovaniu vzťahov medzi
dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo
starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova, slúžiace na podporu
úpravy ich rodinných pomerov.
Obec spôsob použitia celkovo vyčlenených finančných prostriedkov na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa určuje vo všeobecne záväznom nariadení (ďalej VZN).
Na základe uvedeného predkladáne na rokovanie MsR a MsZ nový Návrh Všeobecne
záväzného nariadenia Mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na
dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov
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Dňom vyvesenia tohto návrhu všeobecne záväzného nariadenia začína plynúť lehota 11 dní,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade
v Piešťanoch, Námestie SNP č. 3 - kontakt:
Referát sociálnych vecí, PhDr. Ema Žáčková, zackova@piestany.sk.
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu,
a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí
byť zrejmé, kto ju predkladá.

Návrh
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA PIEŠŤANY
O ÚPRAVE PODMIENOK POSKYTOVANIA PRÍSPEVKU NA
DOPRAVU A NA ÚPRAVU A OBNOVU RODINNÝCH POMEROV

Číslo :

/2015

V Piešťanoch dňa

2015

Mestské zastupiteľstvo v zmysle ustanovenia § 6 a § 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, a § 64 ods. 1 písm. a), ods. 2 a § 65 ods. 4
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu
a obnovu rodinných pomerov (ďalej nariadenie).
Článok 1
Základné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu
a obnovu rodinných pomerov podľa § 64, § 65 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej zákon č.305/2005 Z. z.).
Článok 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne
stará o dieťa/¹, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do
detského domova, na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa/²môže Mesto Piešťany
poskytovať príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
2. Príspevok na dopravu poskytuje Mesto Piešťany na základe žiadosti rodiča alebo osoby,
ktorá sa osobne stará o dieťa (ďalej len žiadateľ).
K písomnej žiadosti o príspevok na dopravu žiadateľ doloží nasledovné doklady :
- rozhodnutie o nariadení ústavnej starostlivosti
- potvrdenie o návštevách žiadateľa v detskom domove (ďalej DeD)
- potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb.
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3. Príspevok na dopravu v zmysle tohto nariadenia sa poskytne žiadateľovi, ktorého príjem a
príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší ako 1,5 násobok sumy životného minima/³.
4. Mesto Piešťany môže poskytnúť príspevok na dopravu opakovane, a to maximálne 12 krát
v kalendárnom roku na cestu do/z DeD, v ktorom je dieťa umiestnené.
Príspevok na dopravu môže byť poskytnutý vo finančnej alebo vecnej forme (zakúpenie
cestovného lístka), a to vždy najviac vo výške cestovného na autobusovú alebo vlakovú
dopravu.
5. Príspevok na dopravu nebude poskytnutý, ak žiadateľ neprejaví skutočný záujem o úpravu
a zachovanie vzťahov s dieťaťom. Na posúdenie skutočného vzťahu žiadateľa slúži
vyjadrenie príslušných subjektov (orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
DeD, v ktorom je dieťa umiestnené)./5
6. Finančný príspevok je žiadateľ povinný vyúčtovať do 10 dní od jeho poskytnutia. Za
okamžité a správne vyúčtovanie finančného príspevku zodpovedá žiadateľ. K vyúčtovaniu
doloží cestovné lístky a písomný doklad z DeD, že sa návšteva dieťaťa uskutočnila.
Článok 3
Postup pri poskytovaní príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov
1. Ak je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, obyvateľmi Mesta Piešťany,
na území mesta má dieťa obvyklý pobyt a dieťa sa preukázateľne zdržiavalo na území mesta
najmenej 1 rok pred umiestnením do DeD na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej
starostlivosti, Mesto Piešťany vyčlení zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na úpravu
a obnovu rodinných pomerov./4
2. Mesačná výška finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov je jedna
dvanástina z 10% sumy určenej podľa §89, ods. 3 Zákona č. 305/2005 Z. z., a to za každý
začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v DeD.
3. Celkovo vyčlenené finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov môžu byť
použité najmä na:
a) úhradu nájomného, úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu, úhradu za plnenia
spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, úhradu za služby a práce, ktoré vlastník
bytu alebo nebytového priestoru uhrádza priamo dodávateľovi, vrátane dlhu na
vymenovaných úhradách,
b) kúpu a opravu základného vybavenia a potrieb v domácnosti, ktorými sú najmä posteľ,
skriňa, stôl, stolička, práčka, sporák, chladnička a ďalšie nevyhnutné vybavenie domácnosti,
c) úhradu nákladov spojených so zabezpečením psychologického poradenstva
(individuálneho, párového), zameraného na partnerské vzťahy, výchovné a rodinné problémy,
d) úhradu nákladov na oblečenie, potraviny, lieky, zdravotnícke potreby a pod.
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Článok 3
Záverečné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania
príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov schválilo Mestské
zastupiteľstvo v Piešťanoch dňa
2015 uznesením č. /2015 .
2. Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Piešťany o úprave
podmienok poskytovania príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov
stráca účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany č. 8/2007 o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.
3. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Piešťany o úprave podmienok poskytovania
príspevku na dopravu a na úpravu a obnovu rodinných pomerov nadobúda účinnosť
1.6.2015.

Miloš Tamajka, M.B.A
primátor mesta Piešťany

1/ § 64, ods.1 Zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov
2/ § 64, ods.1 Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3/ Zákon č.601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
4/ § 65, ods.1 Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/ § 65, ods.3,5 Zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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