
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M E S T O     Ž I A R   N A D   H R O N O M 
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 2/2019 

  

o  poskytovaní finančných  príspevkov na  vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 
 

ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie  
č. 5/2009  o  poskytovaní finančných  príspevkov na  vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad Hronom č.: 10 /2019, 
zo dňa:07.03.2019               

 
 

 
Účinnosť:  pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli  
 



Mestské zastupiteľstvo v Žiari nad Hornom v súlade s § 4 ods. 3 písm. p),  § 6  a  § 11 ods. 4 
písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, úprav,  
zmien a doplnkov a podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej  
kuratele  v znení neskorších predpisov  vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len 
VZN),  ktorým sa ruší  VZN č. 5/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 
 

 
§ 1 

 
Úvodné ustanovenia 

 
Všeobecne záväzným nariadením mesta Žiar nad Hronom č. 2/2019 (ďalej len VZN) sa 

upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. 
z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele (ďalej len zákon)  a to: 

a/ príspevku na dopravu, 
b/ príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého, 

 
 

§ 2 
 

Základné pojmy 
 

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. 
 
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 poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, 
v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba. 
 
Obvyklý pobyt je trvalý pobyt, prechodný pobyt, povolenie na prechodný pobyt, povolenie na 
trvalý pobyt alebo tolerovaný pobyt. 
 

 
§ 3 

 
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu 

 
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 podľa § 49 
ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) zákona a na podporu úpravy ich rodinných pomerov môže 
obec rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa a je jej obyvateľom,  
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. 

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa § 3 ods. 1 tohto VZN sú rodičia dieťaťa alebo 
osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky: 
 a/ majú trvalý pobyt v meste Žiar nad Hronom a súčasne dieťa musí mať na 
 území mesta trvalý alebo obvyklý pobyt a zdržiavať sa na území mesta 
 najmenej 1 rok pred umiestnením do centra 



 b/ prejavujú skutočný záujem o úpravu  a zachovanie vzťahov s dieťaťom 
 a vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných  a sociálnych 
 pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od 
 orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detského domova, 
 v ktorom je dieťa umiestnené. 

3. Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi po súhlase vedúceho  odboru 
starostlivosti o obyvateľa 1x štvrťročne do výšky 70% cestovného lístka, pre aktuálny 
počet osôb, maximálne 2 osoby zo Žiaru nad Hronom do sídla centra, v ktorom je dieťa 
umiestnené. Príspevok na dopravu sa poskytne žiadateľovi po predložení: 
 a/ žiadosti  o príspevok 
 b/ cestovného lístka, 
 c/ potvrdenia centra o vykonanej návšteve.. 

4. Výnimky z  § 3 VZN, môže schváliť primátor mesta Žiar nad Hronom na základe 
žiadosti,  ktorú predloží oprávnený žiadateľ výhradne v písomnej podobe. 

 
 

§ 4 
 

Postup pri poskytovaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 
 

1. V súlade s § 75 písm. d) ods. 4 a § 69  zákona , obec poskytne mladému dospelému, 
ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku podľa § 68 zákona, príspevok na 
osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% príspevku podľa § 68 ods. 3) 
zákona, ak: 
 a/ o 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 formou: 
 a/ peňažnou  
 b/ vecnou  alebo 
 c/ kombinovanou  

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. Mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 
podľa § 69 zákona, účinného od 1. apríla 2018, ak mu bol obcou poskytovaný 
príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona účinného do 31. marca 2018. 
 

 
§ 5 

 
Spoločné ustanovenia 

 
 

Mesto Žiar nad Hronom si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých 
finančných prostriedkov. 
 

 
§ 6 

 
Kontrolná činnosť 

 
Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva: 
 a/ hlavný kontrolór Mesta Žiar nad Hronom, 
 b/ vedúci Odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Žiari nad Hronom. 



§ 7 
 

Všeobecné, záverečné a zrušovacie ustanovenia 
 

1. Na vzťahy neupravené týmto nariadením   sa primerane použijú ustanovenia  zákona č. 
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele  a zákona  č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

2. Týmto nariadením nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti, upravené osobitným 
zákonom.   

3. Týmto nariadením sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2009 o  poskytovaní 
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately. 

4. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiari nad Hronom dňa 
07.03.2019 uznesením č.:10/2019 

5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom  od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta. 

6. Primátor mesta sa splnomocňuje  vydať úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia 
o  poskytovaní finančných  príspevkov na  vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany  
detí a sociálnej kurately. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  Mgr. Peter Antal 
                                                                                         primátor v.r. 
 
 
 
 
 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu 
fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme 
na adresu Mestský úrad, Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, elektronicky na e-mail: 
maria.simegova@ziar.sk alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno 

v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 
predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak 
nie sú zdôvodnené. 
 
 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: 
 
1. Návrh tohto nariadenia bol vyvesený na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom: 
od: 05.02.2019 
do: 20.02.2019 
      
    
2. Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli MsÚ v Žiari nad Hronom : 
od: 12. 03.2019        
do: 26..03.2019 
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