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Obecné zastupiteľstvo vo Zvolenskej Slatine podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 64 ods. 2 a § 69 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“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 7/2022
o poskytovaní finančných príspevkov na sociálnoprávnu ochranu detí
§1
Úvodné ustanovenie
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje podmienky a bližšie
podrobnosti poskytovania príspevku na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa a na
osamostatnenie sa mladého dospelého.

§2
Podmienky poskytnutia príspevku na dopravu
(1) Obec Zvolenská Slatina môže poskytnúť rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne o dieťa
stará, príspevok na dopravu prostriedkom verejnej osobnej dopravy do centra pre deti a rodiny1 (ďalej
len „centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené.
(2) Na poskytnutie príspevku na dopravu podľa ods. 1 nie je právny nárok. O poskytnutí príspevku
rozhoduje starosta obce na základe žiadosti oprávneného žiadateľa podľa ods. 3.
(3) Oprávnenými žiadateľmi o príspevok na dopravu sú rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne
o dieťa stará za predpokladu, že spĺňajú nasledovné podmienky:
a) ku dňu podania žiadosti majú v obci Zvolenská Slatina trvalý pobyt,
b) dieťa, na ktoré sa žiada príspevok, má trvalý pobyt na území obce Zvolenská Slatina a
preukázateľne sa zdržiavalo na jej území najmenej jeden rok pred umiestnením do centra,
c) oprávnení žiadatelia 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 centrum, v ktorom je dieťa umiestnené,
d) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne nepresiahne 1,5 násobok sumy životného minima.
(4)
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Oprávnený žiadateľ podľa ods. 3 predloží obci:
a) písomnú žiadosť,
b) cestovné lístky, dokladujúce použitie osobnej verejnej dopravy na cestu z obce Zvolenská
Slatina do centra a späť,
c) rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v centre,
d) potvrdenie centra o návšteve rodiča alebo inej oprávnenej osoby v centre,
e) potvrdenie o výške príjmu.

§ 45 a nasl. zákona č. 305/2005 Z. z.
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(5) V prípade rozhodnutia starostu o akceptácii podanej žiadosti obec uhradí žiadateľovi plnú výšku
cestovného prevodom na jeho účet.
(6)

Príspevok na dopravu môže obec poskytnúť:
a) max. 2 osobám v rámci jednej návštevy dieťaťa,
b) max. na 4 návštevy dieťaťa za kalendárny rok.

§3
Podmienky poskytnutia príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
(1) Obec poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa
§ 68 zákona vo výške 30 % príspevku podľa § 68 ods. 3 zákona, ak:
a) príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona,
b) mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra.
(2) Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého poskytuje obec peňažnou formou, vecnou
formou alebo kombinovanou formou.
(3) Obec 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.
(4)

Príspevok sa poskytuje iba raz.

§4
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Zvolenskej Slatine dňa 13.06.2022
uznesením č. 355/2022.
(2) Toto nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o postupe pri poskytovaní
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, schválené dňa
18.06.2018.
(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.07.2022.

............................................
Ing. Mária Klimentová
starostka
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