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Obec Zvolenská Slatina na základe ustanovení § 6 ods. 1 a §11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na §75
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 toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Článok 1.
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania príspevku na dopravu a príspevku na
osamostatnenie sa mladého dospelého podľa zákona NR SR č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (ďalej zákon č. 305/2005 Z.z.).
Článok 2.
Výklad pojmov
1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie:
- ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší
záujem podľa medzinárodného dohovoru,
- výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
- náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenia
prehlbovania alebo opakovania porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu
dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti
poruchy a situácie, v ktorej sa dieťa alebo plnoletá fyzická osoba nachádza.
3. Opatrenia finančného charakteru v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele sú nasledovné:
- rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa a sú obyvateľmi obce
môže obec poskytnúť príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa
umiestnené. Centrum je povinné poskytnúť obci informácie o účelnosti poskytnutého
príspevku na dopravu, ak o to obec požiada,
- obec poskytuje mladému dospelému príspevok na osamostatnenie sa mladého
dospelého.
Článok 3.
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v pôsobnosti obce
1. Obec Zvolenská Slatina vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na dopravu rodiča za
dieťaťom umiestneným v detskom domove podľa čl. 5 tohto nariadenia.
2. Obec Zvolenská Slatina poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na
poskytnutie príspevku podľa § 68 zákona 305/2005, príspevok na osamostatnenie sa
mladého dospelého podľa čl. 6 tohto nariadenia.
Článok 4.
Všeobecné ustanovenia a podmienky poskytnutia príspevkov
oprávnenej osobe
Oprávnené osoby, ktorým možno poskytnúť príspevky podľa tohto nariadenia sú rodičia
alebo osoba, ktorá sa osobne starala o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
- majú trvalý pobyt v Obci Zvolenská Slatina,
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dieťa, na ktoré sa žiada príspevok má trvalý pobyt na území Obce Zvolenská Slatina
a preukázateľne sa zdržiavalo na jeho území najmenej jeden rok pred umiestnením
do centra,
prejavujú skutočný záujem o zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynaložili primerané
úsilie na úpravu svojich rodinných, bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli
o dieťa osobne starať. Na účely tohto nariadenia sa primeraným úsilím rozumie
osobný, písomný alebo telefonický kontakt oprávneného žiadateľa s dieťaťom
minimálne raz za mesiac, pričom záujem potvrdzuje detský domov, v ktorom je dieťa
umiestnené,
príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa
posudzujú spoločne nepresiahne 1,5 násobok sumy životného minima.
Článok 5.
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
O poskytnutí príspevku na dopravu rozhoduje starosta Obce Zvolenská Slatina
na základe žiadosti oprávneného žiadateľa. Pre jej priznanie je potrebné predložiť
nasledovné podklady:
- žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu (Príloha č. 1),
- originál cestovných lístkov do a z centra,
- rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v centre,
- potvrdenie centra o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby v centre,
- potvrdenie o výške príjmu.
Rozhodnutím sa povoľuje max. 4 cesty v príslušnom kalendárnom roku, pre 1 osobu.
Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi do výšky cestovného lístka tam
a späť na prostriedky hromadnej dopravy až po predložení platného cestovného
lístka zo Zvolenskej Slatiny do sídla detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené
pre osoby, ktoré návštevu vykonávajú (max. 2 osoby).
Pri zistení skutočnosti, že poskytovanie príspevku nie je účelné, rodičia neprejavujú
skutočný záujem o dieťa a návštevy nevedú k úprave vzťahov s dieťaťom, môže
Obec Zvolenská Slatina žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu zamietnuť.

Článok 6.
Postup pri poskytovaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
1. Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku
podľa § 68 zákona č. 305/2005 Z. z. príspevok na osamostatnenie sa dospelého.
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje vo výške 30 %
príspevku podľa § 68 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z., a to za predpokladu, že:
- o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods.
1 zákona č. 305/2005 Z. z. (Príloha č. 2),
- mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.
2. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého sa poskytuje vo výške 30 %
príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, tzn. vo výške 30 %
z desaťnásobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.
3. Príspevok na osamostatnenie sa poskytuje obec peňažnou formou, vecnou formou
alebo kombinovanou formou.
4. Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého sa
poskytuje vo viacerých splátkach. Plná výška príspevku musí byť poskytnutá
najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.
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5. mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
podľa § 69 zákona 305/2005 Z. z. účinného od 01. 04. 2018, ak mu bol obcou
poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona č. 305/2005 Z. z.
účinného do 31. 03. 2018.
6. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa dospelého sa poskytuje iba raz.
Článok 7.
Sankčný systém
1. Za porušenie tohto VZN je možné ukladať pokuty.
2. Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie môže starosta obce
za porušenie tohto VZN uložiť pokutu do výšky 6 638 € v zmysle zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov možno uložiť pokutu do výšky 33 €.
Článok 8.
Záverečné ustanovenia
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením sa v celom rozsahu ruší VZN č. 5/2010
o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Uznesení
Obecného zastupiteľstva vo Zvolenskej Slatine č. 3312018 zo dňa 18. 06. 2018
a nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Mária Klimentová
starostka obce
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Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU
v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Podané dňa: .....................
..........................................
Meno a priezvisko

...................................
dátum narodenia

.................................
rodné číslo

..........................................
Stav

...................................................................................
Adresa trvalého pobytu

Priemerný 6 mes. príjem (čistý) ...........................................
Prídavok na dieťa.................................................................
Rodičovský príspevok...........................................................
Poberám dôchodok (druh, výška) ......................................................................................
Poberám podporu v nezamestnanosti................................................................................
Dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR.....................................................................................
- Príspevok na zdravotnú starostlivosť....................................................
- Ochranný príspevok..............................................................................
- Aktivačný príspevok...............................................................................
- Príspevok na bývanie.............................................................................
- Príspevok pre tehotnú ženu...................................................................
- Iné .........................................................................................................
..........................................
Meno a priezvisko partnera
(manžel, manželka, druh, družka)

.................................
rodné číslo

........................................................ Priemerný 6 mes. príjem (čistý).....................................
Zamestnávateľ
Prídavok na dieťa...........................................................
Rodičovský príspevok....................................................
Poberám dôchodok (druh, výška) ...........................................................................................
Poberám podporu v nezamestnanosti.....................................................................................
Dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR..........................................................................................
- Príspevok na zdravotnú starostlivosť.........................................................
- Ochranný príspevok...................................................................................
- Aktivačný príspevok...................................................................................
- Príspevok na bývanie................................................................................
- Príspevok pre tehotnú ženu......................................................................
- Iné ............................................................................................................
Výživné na deti: ................................EUR

číslo rozsudku:....................................

Nezaopatrené deti:
Meno a priezvisko

Dátum nar.

Adresa centra, v ktorom je dieťa umiestnené

...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti:
Meno a priezvisko

Dátum nar.

Vzťah k žiadateľovi

Príjem

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Zdôvodnenie žiadosti: ................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Výpočet sociálnej odkázanosti (vyplní úrad):
Odkázanosť
Počet členov rodiny
Životné minimum
Diétne stravovanie
ZŤP
Spolu:

Príjem
Mzdy
Dávky v hmotnej núdzi
Prídavok na dieťa
Rodičovský príspevok
Podpora v nezamestnanosti
Výživné
Spolu:

Do príjmov nebolo zarátané: ......................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Údaje overil a výpočet uskutočnil: ............................................
Poznámka: ................................................................................
Vo Zvolenskej Slatine, dňa:

.................................................
podpis žiadateľa
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Informovanie a súhlas dotknutej osoby s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov
v zmysle nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov – GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
V zmysle zákona súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov v uvedenom
rozsahu pre účely vydania rozhodnutia o priznaní príspevku na dopravu za deťmi
umiestnenými v detskom domove, pričom spracovanie a likvidácia týchto údajov podlieha
podmienkam platnej právnej úpravy SR (keď účel ich spracúvania skončí a povinná doba
archivácie v zmysle platnej právnej legislatívy SR uplynie), čo potvrdzujem vlastnoručným
podpisom.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/vedomá svojich práv, najmä práva
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobných údajom, práva na opravu, práva na
vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať
spracúvanie, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a tiež práva podať návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov § 100 zákona.
Súčasne vyhlasujem, že mi boli poskytnuté príslušné informácie v zmysle ochrany osobných
údajov platného právneho stavu SR a som oprávnený/oprávnená udelený súhlas kedykoľvek
odvolať.
Prevádzkovateľ: Obec Zvolenská Slatina, Slov. nár. povstania 370/19, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO: 00320447
Kontakt (zodpovedná osoba u prevádzkovateľa): No-one, s.r.o., Frankovská 13162/1/F,
831 01 Bratislava, IČO: 47 51s9 029
Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu živnosť, ani nemám iný príjem. Údaje v žiadosti
sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som povinný/povinná vrátiť.

Vo Zvolenskej Slatine, dňa ................................

..........................................
Podpis

Povinné prílohy k žiadosti:
-

písomný doklad z centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení
a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa,
písomný doklad orgánu SPODaSK o povolení a odporúčanom rozsahu návštev dieťaťa,
právoplatný rozsudok súdu o umiestnení dieťaťa na základe neodkladného opatrenia,
výchovného opatrenia alebo o nariadení ústavnej starostlivosti,
relevantné doklady o výške príjmu, potvrdenie ÚPSVaR o poberaní pomoci v hmotnej
núdzi a jej výšky, rozhodnutie ÚPSVaR o priznaní pomoci v hmotnej núdzi nie staršie
ako tri mesiace, rozhodnutie Sociálnej poisťovne o priznaní dôchodku, príp. doklad
o inom príjme.
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Príloha č. 2
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA OSAMOSTNENIE SA MLADÉHO DOSPELÉHO
v zmysle zákona č. 61/2018 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
Podané dňa: .....................
..........................................

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

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

Meno a priezvisko

dátum narodenia

rodné číslo

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

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

Stav

Adresa trvalého pobytu

..................................................................................................................................
Adresa súčasného pobytu, príp. poštová adresa

Vo Zvolene, dňa ..............................

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

Informovanie a súhlas dotknutej osoby s poskytnutím a so spracovaním osobných údajov
v zmysle nariadenia EP a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane
osobných údajov – GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
V zmysle zákona súhlasím s použitím vyššie uvedených osobných údajov v uvedenom
rozsahu pre účely vydania rozhodnutia o priznaní príspevku na dopravu za deťmi
umiestnenými v detskom domove, pričom spracovanie a likvidácia týchto údajov podlieha
podmienkam platnej právnej úpravy SR (keď účel ich spracúvania skončí a povinná doba
archivácie v zmysle platnej právnej legislatívy SR uplynie), čo potvrdzujem vlastnoručným
podpisom.
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý/vedomá svojich práv, najmä práva
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobných údajom, práva na opravu, práva na
vymazanie, práva na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať
spracúvanie, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a tiež práva podať návrh na
začatie konania o ochrane osobných údajov § 100 zákona.
Súčasne vyhlasujem, že mi boli poskytnuté príslušné informácie v zmysle ochrany osobných
údajov platného právneho stavu SR a som oprávnený/oprávnená udelený súhlas kedykoľvek
odvolať.
Prevádzkovateľ: Obec Zvolenská Slatina, Slov. nár. povstania 370/19, 962 01 Zvolenská
Slatina, IČO: 00320447
Kontakt (zodpovedná osoba u prevádzkovateľa): No-one, s.r.o., Frankovská 13162/1/F,
831 01 Bratislava, IČO: 47 519 029
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Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu živnosť, ani nemám iný príjem. Údaje v žiadosti
sú pravdivé a neprávom prijatý príspevok som povinný/povinná vrátiť.

Vo Zvolenskej Slatine, dňa ................................

..........................................
Podpis

Povinné prílohy k žiadosti:
- Potvrdenie centra pre deti a rodinu o ukončení starostlivosti v centre,
- Potvrdenie Obecného úradu vo Zvolenskej Slatine o trvalom pobyte na území Obce
zvolenská Slatina v čase umiestnenia do centra pre deti a rodinu,
- Potvrdenie, resp. rozhodnutie o poskytnutí jednorazového príspevku na uľahčenie
osamostatnenia sa mladému vydané centrom pre deti a rodinu.
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