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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2019 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

I. schváliť 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žilina o podmienkach poskytovania 

finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 

305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona“) poskytované mestom Žilina 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania finančných 

prostriedkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení je predkladaný z dôvodu novelizácie zákona 

č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

Novela zákona priniesla niekoľko zmien. Vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately sa vykonávajú v ,,Centre pre deti a rodiny“ (predtým detský 

domov). Zmena nastala aj v poskytovaní príspevku na tvorbu úspor, ktorý bol nahradený novým 

príspevkom na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého.  

 

Materiál je v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a má dopad na rozpočet 

mesta Žilina. 
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MATERIÁL  

 

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, 

podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnené niektorých zákonov (,,ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z.“) vydáva toto  

 

Návrh  

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina 

 

č. .../2019 

 

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie 

opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona“) poskytované 

mestom Žilina 

 

PRVÁ ČASŤ 

Úvodné ustanovenia 

 

Článok 1 

Účel nariadenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,VZN“) upravuje podmienky poskytovania, 

spôsob realizácie a výšku finančných príspevkov mesta Žilina na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona, určených na: 

 

a) dopravu do a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené (ďalej tiež aj len ,,príspevok na 

dopravu“) 

b)  jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 

c) príspevok akreditovanému subjektu, ktoré nie je centrom a právnickej osobe alebo 

fyzickej osobe podľa § 71 ods. 1 písm. e) zákona (ďalej tiež aj len ,,príspevok 

akreditovanému subjektu“)  

 

Článok 2 

Základné pojmy 

 

1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na: 

a) ochranu dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší 

záujem podľa medzinárodného Dohovoru o právach dieťaťa, 

b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,  

c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine. 
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2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania 

alebo opakovania porúch psychického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej 

osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od nadväznosti poruchy a situácie, v ktorej sa dieťa 

alebo plnoletá fyzická osoba. 

 

3. Mladý dospelý je plnoletá fyzická osoba do 25 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej 

republiky obvyklý pobyt.  

 

DRUHÁ ČASŤ 

Postup pri poskytovaní príspevkov 

 

Článok 3 

Príspevok na dopravu do a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené 

 

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne 

stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu, a na podporu úpravy ich 

rodinných pomerov mesto Žilina môže poskytnúť príspevok na dopravu do a z centra pre deti 

a rodiny (ďalej len ,,centrum“), v ktorom je dieťa umiestnené1.   

 

2. Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa 

osobne stará o dieťa a spĺňa nasledovné podmienky: 

 

a) v meste Žilina má trvalý pobyt a voči mestu Žilina má uhradené všetky záväzky,  

b) dieťa, na ktoré sa príspevok žiada má obvyklý pobyt na území mesta Žilina a zdržiavalo 

sa na jeho území najmenej rok pred umiestnením do a z centra na základe rozhodnutia 

súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,  

c) prejaví skutočný záujem o úpravu a obnovu rodinných vzťahov a zachovanie vzťahov 

s dieťaťom a vynaložil primerané úsilie (ako napr. písomný kontakt s dieťaťom, 

telefonický kontakt s dieťaťom aspoň 2 x v mesiaci) na úpravu rodinných pomerov, 

bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa,  

d) jeho príjem za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti vrátane osôb, ktorých príjmy 

sa spoločne posudzujú nepresiahli dvojnásobok sumy životného minima.2   

 

3. Oprávnený žiadateľ požiada o príspevok na dopravu prostredníctvom Mestského úradu 

v Žiline, odbor sociálny a bytový na základe písomnej žiadosti o poskytnutie príspevku na 

dopravu do a z centra podľa Prílohy č. 1 tohto VZN, ktorej súčasťou budú nasledovné 

doklady: 

 

a) originál resp. overená fotokópia právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej 

starostlivosti dieťaťa, na ktoré sa príspevok žiada,  

                                                 
1 § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2) 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 Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o doplnení niektorých zákonov 
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b) písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o prejavení skutočného záujmu 

žiadateľa,  

c) písomný doklad o povolení a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že 

centrum, ktoré stretnutie odporučilo, vytvorí pre stretnutie podmienky, 

d) potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre, 

e) čestné vyhlásenie o obvyklom pobyte dieťaťa, ktoré sa pred umiestnením do centra 

zdržiavalo na území mesta Žilina najmenej 1 rok 

f) potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších spoločne posudzovaných osôb žijúcich 

v spoločnej domácnosti žiadateľa (v prípade, že uvedené osoby sú nezamestnané 

predloží potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní dávok, 

v prípade, že uvedené osoby sú poberateľmi invalidného dôchodku resp. starobného 

dôchodku, predloží rozhodnutie Sociálnej poisťovne o poberaní uvedených 

dôchodkov).  

 

Do výšky príjmu žiadateľa a osôb posudzovaných spoločne sa nezarátava: 

 

a) kompenzačné príspevky,  

b) príspevok za bezvládnosť,  

c) štipendiá,  

d) výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ 

dokladuje oznámením na polícii, resp. potvrdením o začatí súdneho konania alebo 

exekučného konania,  

e) príspevok na zdravotnú starostlivosť,  

f) príspevok pre tehotnú ženu,  

g) príspevok na bývanie,  

h) aktivačný príspevok,  

i) ochranný príspevok.  

 

4. Mesto Žilina prostredníctvom svojho odboru sociálneho a bytového v lehote 20 dní odo dňa 

podania žiadosti posúdi či je predložená žiadosť úplná. V prípade zistenia neúplne podanej 

žiadosti vyzve žiadateľa, aby ju v lehote, nie kratšej ako 10 dní, doplnil a zároveň žiadateľa vo 

výzve poučí o tom, v čom je  jeho žiadosť neúplná a čo treba k žiadosti doplniť. Ak žiadateľ 

napriek výzve na doplnenie svoju žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, mesto Žilina žiadosť 

zamietne a písomne o tom informuje žiadateľa.  

 

5. O priznaní nároku na poskytnutie príspevku na dopravu rozhodne primátor mesta Žilina  na 

základe písomnej žiadosti žiadateľa  a po vyjadrení resp. odporúčaní Komisie zdravotnej, 

sociálnej a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline 

 

6. Súhlas primátora na poskytnutie príspevku na dopravu možno poskytnúť na dobu najviac 6 

mesiacov odo dňa doručenia vyjadrenia resp. odporučenia Komisie zdravotnej, sociálnej 

a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline. Príspevok možno poskytnúť aj opakovane.  
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7. Príspevok na dopravu sa poskytne žiadateľovi v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka 

hromadnou dopravou (autobus, vlak – II. trieda) z mesta Žilina do a zo sídla centra, v ktorom 

je dieťa umiestnené. Príspevok na dopravu možno poskytnúť maximálne na 12 návštev 

v príslušných 6 mesiacoch, pre ktoré primátor mesta Žilina udelil súhlas na poskytnutie 

príspevku na dopravu. Príspevok sa poskytne najviac 2 osobám 2 x v mesiaci, najskôr po 

zúčtovaní predchádzajúceho príspevku. Vyúčtovanie príspevku je povinný predložiť žiadateľ 

najneskôr do 5 dní od uskutočnenia návštevy dieťaťa v centre na odbor sociálny a bytový mesta 

Žilina. Vo vyúčtovaní príspevku na dopravu je povinný žiadateľ predložiť potvrdenie z centra 

o uskutočnenej návšteve a cestovný lístok hromadnou dopravou zo dňa, kedy bola uskutočnená 

návšteva v centre.  

 

8. Na poskytnutie príspevku na dopravu nie je právny nárok. 

 

 

Článok 4 

Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 

 

1. Mesto Žilina poskytne mladému dospelému jednorazový príspevok na uľahčenie 

osamostatnenia sa, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa § 68 

zákona č. 305/2005 Z. z., ak: 

 

a) do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona č. 305/2005 

Z. z., požiada o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého,  

b) v čase umiestnenia do centra mal trvalý pobyt na území mesta Žilina. 

 

2. Mladý dospelý požiada o príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 

prostredníctvom Mestského úradu v Žiline, odbor sociálny a bytový na základe písomnej 

žiadosti o poskytnutie príspevku na uľahčenie osamostatnenie sa mladého dospelého podľa 

Prílohy č. 2 tohto VZN, ktorej súčasťou budú nasledovné doklady:    

 

a) potvrdenie o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa z centra, 

b) potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti. 

  

3. O priznaní príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého rozhoduje 

primátor.  

 

4. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje vo výške 30% 

z príspevku centra, ktorý sa poskytuje v ustanovenej výške.3 Príspevok na uľahčenie 

osamostatnenia sa mladého dospelého sa poskytuje najviac vo výške 15-násobku životného 

minima pre nezaopatrené dieťa.   

 

5. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého môže mesto Žilina poskytnúť: 

 

                                                 
3 Upravuje Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia 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  
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a) peňažnou formou 

b) vecnou formou 

c) kombinovanou formou 

 

6. Mesto Žilina môže príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytnúť 

v peňažnej forme aj vo viacerých splátkach. Plná výška príspevku však musí byť poskytnutá 

najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku na 

uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého.  

 

7. Mladému dospelému nepatrí príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, 

ak mu bol obcou poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona č. 305/2005 Z. 

z. účinného do 31.03.2018.  

 

 

Článok 5 

Príspevok akreditovanému subjektu 

 

1.Mesto Žilina môže na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

a na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie 

negatívnych vplyvov poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je 

centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately.4  

 

2. Finančný príspevok akreditovanému subjektu poskytne Mesto Žilina na základe písomnej 

žiadosti, ktorá musí obsahovať nasledovné náležitosti: 

 

a) základné identifikačné údaje o subjekte,  

b) doklad o akreditácii,  

c) popis obsahu činnosti,  

d) finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktorý by mal byť príspevok 

poskytnutý,  

e) požadovanú výšku finančného príspevku,  

f) rozpis zdrojov financovania subjektu. 

 

3. Žiadosť o finančný príspevok akreditovaný subjekt, a fyzická osoba alebo právnická osoba 

predkladá na Mestský úrad v Žiline, odbor sociálny a bytový. 

 

4. Finančný príspevok akreditovanému subjektu je možné poskytnúť v súlade s výškou 

finančných prostriedkov schválených v rozpočte mesta Žilina. O výške finančného príspevku 

rozhoduje primátor mesta Žilina na základe odporúčania Komisie zdravotnej, sociálnej 

a bytovej pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline.  

 

5. Podmienky použitia a spôsobu nakladania s poskytnutým finančným príspevkom 

akreditovanému subjektu budú určené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku. 

                                                 
4 § 88 ods. 3 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  
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6. Akreditovaný subjekt, fyzická osoba alebo právnická osoba podľa § 71 ods. 1 písm. e) sú 

povinní použiť poskytnutý finančný príspevok akreditovanému subjektu iba na účel uvedený 

v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí finančného príspevku a rozpočtového obdobia 

najneskôr do 30.12. príslušného kalendárneho roka. 

 

 

TRETIA ČASŤ 

Záverečné ustanovenia 

 

Článok 6 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie 

č. 16/2009 o podmienkach poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení podľa 

zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Článok 7 

Spoločné ustanovenia 

 

1. Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sa nevzťahujú 

všeobecné predpisy o správnom konaní, ak zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej 

kuratele neustanovuje inak.  

 

2. Mesto Žilina si vyhradzuje právo na kontrolu využitia poskytnutých finančných prostriedkov 

prostredníctvom hlavného kontrolóra Mesta Žilina.  

 

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

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

 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta Žilina 

a nadobúda účinnosť dňom ..........................                                                                                                

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                                                             Mgr. Peter Fiabáne 

                                                                                                                       primátor 


