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Dôvodová správa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Snina o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bolo spracované
na základe novely zákona č. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinnej od 1. apríla 2018.
Mesto Snina má v súčasnosti platné VZN č. 79/2007 o podmienkach poskytovania
finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
ktoré sa novým návrhom VZN ruší.
Novela zákona nahradila povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom domove (po
novom centrum deti a rodiny) jednorazovým príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého
po skončení poskytovania starostlivosti v centre deti a rodiny.
Príspevok na tvorbu úspor sa poskytoval v roku 2018 mesačne v sume 113,48 € (1/12 z 10 %
sumy priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch a v detských
domovoch pre maloletých bez sprievodcu za rok 2017).
Jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude v roku 2018 v sume
409,77 € (30 % zo sumy 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa).
VZN mesta Snina o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bolo predložené k pripomienkovaniu aj
jednotlivým komisiám pri MsZ v Snine.
Stanoviská komisií:
Komisia bytová, sociálna a zdravotnícka:
Komisia odporúča schváliť VZN bez pripomienok.
Komisia ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a dopravy:
Komisia po oboznámení sa s návrhom VZN č. .......... o podmienkach poskytovania finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately jednohlasne
odporúča mestskému zastupiteľstvu tento návrh schváliť.
Komisia mládeže, kultúry, športu a návrhov na poskytovanie grantov:
Komisia súhlasí s predložením návrhu na rokovanie MsZ.

MESTO SNINA

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
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vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately
Návrh VZN:
- spracovalo: oddelenie sociálnych vecí a rodiny
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Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN do (včítane): 25. 04. 2018
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VZN nadobúda účinnosť dňom ................
Ing. Štefan Milovčík

primátor mesta
Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vydáva pre územie mesta Snina toto Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately:

§1
Základné ustanovenia
1. Všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu
a príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle novely zákona č. 305/2005
Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
§2
Výklad pojmov
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,
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 poskytovania pomoci v závislosti od závažnosti
poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
§3
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce
1. Mesto Snina podľa § 64 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže
poskytnúť:
a) príspevok na dopravu.
2. Mesto Snina podľa § 69 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytuje:
a) príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého.

§4
Príspevok na dopravu
1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne
stará o dieťa, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) vykonávané
pobytové opatrenie súdu alebo špecializovaný program a na podporu úpravy ich rodinných
pomerov môže mesto Snina poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa
umiestnené.
2. Centrum vykonáva pobytové opatrenie súdu na základe rozhodnutia súdu o:
a) nariadení neodkladného opatrenia,
b) uložení výchovného opatrenia,
c) nariadení ústavnej starostlivosti.
3. Centrum vykonáva špecializovaný program pre dieťa na základe:
a) rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného
opatrenia.
4. Oprávnenými žiadateľmi príspevku na dopravu do centra sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt na území mesta Snina,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom,
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) príjem rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom za obdobie 3 mesiacov
pred podaním žiadosti.
5. Príspevok na dopravu poskytne mesto oprávnenému žiadateľovi na základe jeho žiadosti,
a to nasledovným spôsobom:
a) do 30 dní po doručení žiadosti oprávneného žiadateľa poskytne mesto oprávnenému
žiadateľovi preddavok vo výške 50 % zo sumy predstavujúcej maximálne 80 %
skutočných nákladov bežného cestovného hromadnou dopravou (autobus, vlak cestovné II. triedy) zo Sniny do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené,
b) preddavok je oprávnený žiadateľ povinný vyúčtovať najneskôr do 7 pracovných dní
odo dňa, v ktorom sa uskutočnila návšteva dieťaťa. K zúčtovaniu je oprávnený
žiadateľ povinný predložiť originál cestovného lístka zo Sniny do sídla
centra, v ktorom je dieťa umiestnené, ktorý bol použitý za účelom návštevy dieťaťa,
c) oprávnený žiadateľ predloží zúčtovanie oddeleniu sociálnych vecí a rodiny
Mestského úradu v Snine. V prípade, ak oprávnený žiadateľ riadne a včas nepredloží
podľa vyššie uvedeného vyúčtovanie preddavku, zaniká mu nárok na ďalší
príspevok,

d) do 15 dní odo dňa, v ktorom bolo oddeleniu sociálnych vecí a rodiny MsÚ v Snine
predložené riadne vyúčtovanie podľa písmena b) tohto odseku, uhradí sa
oprávnenému žiadateľovi zvyšných 50 % zo sumy predstavujúcej maximálne 80 %
skutočných nákladov bežného cestovného hromadnou dopravou (autobus, vlak cestovné II. triedy) zo Sniny do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
6. Príspevok na dopravu nie je možne poskytnúť oprávnenému žiadateľovi, ak je dieťa
umiestnené v centre na území mesta Snina.
7. Ďalší príspevok na dopravu do centra možno poskytnúť rodičovi alebo oprávnenej osobe
najskôr až po uplynutí 6 mesiacov, kedy bol poskytnutý predchádzajúci príspevok.
§5
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Mesto Snina poskytne príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30 %
z 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa v zmysle zákona č. 601/2003
Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku je mladý dospelý, ktorý spĺňa tieto podmienky:
a) mal trvalý pobyt na území mesta Snina 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. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
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. o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov účinného do 31. marca 2018.
3. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého mesto Snina poskytuje:
a) peňažnou formou,
b) vecnou formou alebo
c) kombinovanou formou.
4. Mesto Snina môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude
poskytnutý vo viacerých splátkach. Plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do
šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
§6
Záverečné ustanovenia

1.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Snina č. ............... o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Snine č. .......... zo dňa
..............

2.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Snina č. ............... o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej
kurately nadobúda účinnosť dňa .................. 2018.

3.

Účinnosťou tohto Všeobecného záväzného nariadenia mesta Snina o podmienkach
poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately sa ruší Všeobecné záväzné nariadenie mesta Snina č. 79/2007
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov
na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Ing. Štefan Milovčík
primátor

