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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Skalica č. 5/2021,
ktorým sa určuje postup poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele

Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica sa na základe samosprávnej pôsobnosti podľa článku 68
Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), a 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, uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania finančných
príspevkov v zmysle 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 (ďalej len „zákon č. 305/2005
Z. z.“), a to:
- príspevku na dopravu,
- príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého,
- príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele.
Čl. 2
Definícia pojmov
1. Centrum pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) je zariadenie, v ktorom sa vykonáva pobytové opatrenie
súdu na základe rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, uložení výchovného opatrenia
alebo nariadení ústavnej starostlivosti.
2. Mladý dospelý – je fyzická osoba, ktorá nadobudla plnoletosť dovŕšením veku 18 rokov.
Čl. 3
Príspevok na dopravu
1. Na podporu úpravy rodinných pomerov, úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo
osobou, ktorá sa o dieťa osobne stará a pre ktoré je centrom vykonávané pobytové opatrenie súdu, môže
mesto Skalica poskytnúť príspevok na dopravu.
2. Oprávneným žiadateľom o poskytnutie príspevku na dopravu podľa odseku 1 tohto článku sú rodičia
dieťaťa alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará, a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Skalica,
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, čo doložia dokladom od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately a centra, v ktorom je dieťa umiestnené,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne podľa osobitného predpisu (zákona o životnom minime), nepresiahnu hranicu životného
minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
d) 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 podmienky
pre stretnutie.
3. Do výšky príjmu žiadateľa resp. osôb posudzovaných spoločne sa nezarátavajú:
a) kompenzačné príspevky,
b) príspevok za bezvládnosť,

c) štipendiá,
d) príspevok na bývanie,
e) príspevok na zdravotnú starostlivosť,
f) príspevok pre tehotnú ženu,
g) aktivačný príspevok,
h) ochranný príspevok,
i) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ dokladuje
oznámením na polícii, resp. o začatí súdneho konania.
4. O príspevok na ten istý účel žiada len jeden žiadateľ (rodič, osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará) súčasne
najviac pre dve osoby (rodičov dieťaťa alebo osoby, ktoré sa o dieťa osobne starajú). Príspevok sa
poskytne žiadateľovi do výšky cestovného dokladu z autobusovej alebo vlakovej prepravy z mesta
Skalica do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené a cestu späť.
5. Príspevok sa poskytuje po dobu 6 mesiacov, na vykonanie najviac dvoch návštev v mesiaci.
6. Žiadateľ doručí žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu (príloha č.1 tohto VZN), najneskôr mesiac
pred uskutočnením návštevy dieťaťa v centre, na oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravotníctva
a bývania, Mestského úradu v Skalici (ďalej len „OSSZB, MsÚ Skalica“). K žiadosti o príspevok na
dopravu je potrebné doložiť dokumenty uvedené v prílohe č.1 tohto VZN.
7. V prípade nepredloženia dokumentov, ktoré sú prílohou k žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu,
OSSZB, MsÚ Skalica, požiada žiadateľa o doloženie chýbajúcich dokumentov.
8. Ak žiadateľ predloží nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo nepredloží chýbajúce dokumenty do 10
pracovných dní od vyzvania, mesto Skalica konanie žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu zastaví
bez poskytnutia príspevku.
9. Na základe úplnej žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu a na návrh Komisie pre sociálne veci,
zdravotníctvo a bývanie pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici (ďalej len „komisia“), vydá primátor
mesta pre žiadateľa rozhodnutie o poskytnutí príspevku na dopravu.
10. O poskytnutí príspevku na dopravu alebo zamietnutí tohto príspevku bude žiadateľa informovať
OSSZB, MsÚ Skalica.
11. Žiadateľovi bude príspevok na dopravu vyplatený v pokladni mesta Skalica po dohode
s pracovníkom OSSZB, MsÚ Skalica, najskôr deň po doložení dokladov potrebných k zúčtovaniu
(príloha č. 2 tohto VZN). Doklady k zúčtovaniu príspevku na dopravu sa predkladajú do 10
pracovných dní na OSSZB, MsÚ Skalica.
12. Príspevok sa poskytne najviac vo výške 100 EUR za obdobie 6. mesiacov.
13. Žiadateľ môže opätovne žiadať o poskytnutie príspevku na dopravu. Žiadosť musí podať mesiac pred
uplynutím platnosti predtým schváleného príspevku. Po zhodnotení efektívnosti záujmu žiadateľa
o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, doložením písomného vyjadrenia príslušného úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny, alebo centra alebo príp. aj od zapojeného akreditovaného subjektu, môže
primátor mesta Skalica na základe návrhu komisie opätovne vydať rozhodnutie o poskytnutí príspevku
na dopravu.
14. Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok.
15. Lehota na vybavenie žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu je 30 dní.

Čl. 4
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Mesto Skalica poskytne jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému
(ďalej len „príspevok na osamostatnenie sa“), ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra
podľa § 68 zákona č. 305/2005 Z. z.
2. Príspevok na osamostatnenie sa, poskytuje mesto Skalica vo výške 30% z výšky jednorazového
príspevku poskytnutého centrom.
3. O poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa, žiada mladý dospelý, ktorý spĺňa podmienku v odseku 1
tohto článku a ktorý mal v čase jeho umiestnenia do centra trvalý pobyt v meste Skalica. Žiadosť podáva
na OSSZB, MsÚ Skalica na predpísanom tlačive (príloha č.3 tohto VZN) spolu s prílohami najneskôr
do 30 dní po skončení pobytového opatrenia vykonávaného v centre na základe rozhodnutia súdu.

4. Na základe úplnej žiadosti o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa, vydá primátor mesta
rozhodnutie o priznaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.
5. Príspevok na osamostatnenie sa, môže byť poskytnutý:
a) peňažnou formou,
b) vecnou formou alebo
c) kombinovanou formou.
6. Mesto Skalica môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa vo viacerých splátkach, plná výška
príspevku musí byť vyplatená do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku na
osamostatnenie sa.
7. Príspevok na osamostatnenie sa, bude mladému dospelému vyplatený podľa formy poskytnutia
príspevku v rozhodnutí v pokladni mesta Skalica alebo na OSSZB, MsÚ v Skalici, po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Čl. 5
Príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele
1. Mesto Skalica môže poskytnúť akreditovanému subjektu, ktorého nie je zriaďovateľom
alebo zakladateľom a ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, finančný
príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele pre občanov mesta
Skalica.
2. Podmienky poskytnutia finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a o sociálnej kuratele (ďalej len „ príspevok na výkon opatrení“) zverejní mesto Skalica na
svojom webovom sídle najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka na nasledujúci kalendárny rok.
3. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí mať písomnú formu, predkladá sa elektronicky alebo
písomne na OSSZB, MsÚ Skalica najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka na nasledujúci
kalendárny rok.
4. Žiadosť musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
b) doklad o akreditácii,
c) názov projektu/akcie/činnosti,
d) cieľ a popis činnosti subjektu,
e) použité metódy, techniky a postupy,
f) finančný rozpočet predpokladaných výdavkov súvisiacich s činnosťou,
g) požadovanú výšku finančného príspevku,
h) rozpis zdrojov financovania subjektu
i) účel použitia finančného príspevku,
5. V žiadosti musí byť preukázané zabezpečenie min. 20 % spoluúčasti žiadateľa na celkových finančných
nákladoch.
6. Poskytnutie finančného príspevku a jeho výšku schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica.
7. Na poskytnutie príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately nie je
právny nárok.
8. Podmienky poskytnutia príspevku a spôsob vyúčtovania príspevku sa určia v zmluve na vykonanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzatvorenej medzi mestom Skalica
a akreditovaným subjektom, a právnickou alebo fyzickou osobou.
9. Akreditovaný subjekt, fyzická alebo právnická osoba sú povinné predložiť MsÚ Skalica záverečnú správu
o realizácii schválenej činnosti - projektu, najneskôr do 30 dní po skončení činnosti.
10. Nevyčerpané finančné prostriedky je povinný vrátiť na účet mesta najneskôr do 15 dní od predloženia
záverečnej správy.

Čl. 6
Prechodné ustanovenia
Pri posudzovaní žiadostí doručených na MsÚ Skalica pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN
sa postupuje podľa VZN Mesta Skalica č. 3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele v znení Zmeny č. 1/2009 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Skalica č.3/2006, ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a o sociálnej kuratele.
Čl. 7
Záverečné ustanovenie
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2006,
ktorým sa určuje postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele
v znení Zmeny č.1/2009 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Skalica č.3/2006, ktorým sa určuje
postup pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele.
2. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo mesta Skalica dňa 8.9.2021,
nariadením č.4/2021.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta
Skalica.

V Skalici, dňa 8.9.2021

Ing. Anna Mierna
primátorka mesta

Príloha č. 1 VZN mesta Skalica č. 5/2021, ktorým sa určuje postup poskytovania
finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele

Žiadosť
o poskytnutie príspevku na dopravu (a opakované poskytnutie príspevku)
v zmysle VZN mesta Skalica č. 5/2021, ktorým sa určuje postup poskytovania
finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele
Žiadateľ:
Priezvisko, meno:

Dátum narodenia:

Rodné priezvisko:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko:

Telefón:

Rodinný stav:

Vzťah k dieťaťu:

Bytové pomery žiadateľa (vlastníctvo, počet izieb):
Údaje o spoločne posudzovaných osobách (manžel/ka, druh/družka, nezaopatrené deti):
Priezvisko, meno
Dátum narodenia
Vzťah k žiadateľovi

Dieťa umiestnené v centre pre deti a rodiny, na ktoré požadujete príspevok
Meno, priezvisko
Dátum narodenia
Názov centra pre deti a rodiny

Odôvodnenie žiadosti:

Vyplniť len pri opakovane podávanej žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu
Daný súhlas na poskytnutý príspevok na dopravu v období od ............................ do .................................
K dnešnému dňu vyplatený príspevok vo výške .....................................Eur.

Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov
z uvedenia nepravdivých údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú
uvedené v tejto žiadosti na účel poskytnutia príspevku na dopravu. Súhlas so spracovaním osobných údajov
platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Zároveň beriem na
vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, v
článku I, v druhej časti Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní
osobných údajov.

V Skalici ....................................

......................................................
Podpis žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti:
a) rozhodnutie o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti (dokladá osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará)
b) právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti v danom centre
c) čestné prehlásenie rodičia dieťaťa alebo osoby, ktorá sa o dieťa osobne stará, že sa dieťa zdržiavalo
v meste Skalica jeden rok pred umiestnením do centra
d) doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené: že rodičia alebo osoba, ktorá sa o dieťa osobne stará,
prejavujú skutočný záujem o dieťa, povolenie a odporučený rozsah návštev dieťaťa a potvrdenie, že
centrum vytvorí podmienky pre stretnutie
e) potvrdenie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, odd. sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately, že rodičia prejavujú záujem o dieťa
f) potvrdenie o čistom príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej
domácnosti, ktorých spoločný príjem nepresiahne hranicu životného minima stanovenú zákonom
o životnom minime a to za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti
g) potvrdenie, že žiadateľ a spoluposudzované osoby nemajú dlh voči mestu Skalica
h) potvrdenie o trvalom pobyte rodičov

Príloha č. 2 VZN mesta Skalica č. 5/2021, ktorým sa určuje postup poskytovania
finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele

Zúčtovanie
poskytnutého príspevku na dopravu v zmysle VZN mesta Skalica č. 5/2021, ktorým sa určuje postup
poskytovania finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej
kuratele
Príjemca príspevku na dopravu:
Priezvisko, meno:
Dátum narodenia:
Rodné priezvisko:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko:

Telefón:

Rodinný stav:

Vzťah k dieťaťu:

Bytové pomery žiadateľa:
Dátum vydania súhlasu na poskytnutie príspevku dopravu:

.................................................

Súhlas vydaný na obdobie od ................................ do ..............................
Dieťa umiestnené v centre pre deti a rodiny, u ktorého bola návšteva vykonaná
Meno, priezvisko
Dátum narodenia
Názov centra pre deti a rodiny

Vyúčtovanie poskytnutého príspevku:
Mená osôb, ktorým bol príspevok poskytnutý:
Príspevok na dopravu
poskytnutý pre počet osôb: ..................
Cesta autobusom/vlakom*

1. ...............................................................
2. ...............................................................
Cena cestovného lístka (tam a späť)

Odkiaľ ......................................................
Kam ..........................................................

.......................EUR/pre .............. osobu/y
.......................EUR//pre ............. osobu/y

Cestovný doklad zo dňa ....................................

Výdavky spolu: ..............................

*hodiace sa zakrúžkovať

V Skalici, dňa ...................................

.............................................................
Podpis žiadateľa

Povinné prílohy k zúčtovaniu:
1. Potvrdenie centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené o uskutočnení návštevy
(názov a adresa zariadenia, dátum návštevy s počtom osôb, ktoré dieťa navštívili)
2. Doklad (originál cestovného lístka) vykazujúci čerpanie príspevku na dopravu

Príloha č. 3 VZN mesta Skalica č. 5/2021, ktorým sa určuje postup poskytovania
finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele

Žiadosť
o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
v zmysle VZN mesta Skalica č. 5/2021, ktorým sa určuje postup poskytovania
finančných príspevkov pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a o sociálnej kuratele
Žiadateľ/ka

Priezvisko:

Meno:

Dátum narodenia:

Rodné číslo:

Trvalé bydlisko:
Telefón:
Poznámka – skutočné miesto pobytu, rodinná anamnéza:

Doplňujúce údaje

Názov centra pre deti a rodiny, v ktorom bolo rozhodnutím súdu pobytové opatrenie vykonávané:
.................................................................................................................................................................
Dátum vykonávania pobytového opatrenia od .....................................

do .......................................

Trvalé bydlisko v čase umiestnenia do centra pre deti a rodiny (ak bolo iné ako súčasné trvalé bydlisko):

.................................................................................................................................................................
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych následkov
z uvedenia nepravdivých údajov.
Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Týmto udeľujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú
uvedené v tejto žiadosti na účel poskytnutia príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. Súhlas so
spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek
odvolať. Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v zákone č. 18/2018 Z. z. v
znení neskorších predpisov, v článku I, v druhej časti Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov
fyzických osôb pri ich spracúvaní osobných údajov.

V Skalici, dňa:...............................

.........................................................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti
1. Potvrdenie centra o období pobytu žiadateľa v centre, celkovej dĺžke pobytu, skončení ústavnej starostlivosti
v centre a výške poskytnutého jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri
odchode z centra.
2. Potvrdenie o trvalom pobyte v čase jeho umiestnenia do centra.

