Mesto Liptovský Mikuláš v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 64 ods. (2), § 69 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"), vydáva pre územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne záväzné nariadenie:
Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Liptovský Mikuláš
č.

8/20181VZN

o úprave podmienok poskytovania finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Predmet úpravy

1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "VZN") upravuje podmienky poskytovania finančných
príspevkov poskytovaných mestom Liptovský Mikuláš na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
a sociálnej kurately v zmysle zákona:
a) príspevok na dopravu
b) jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého

DRUHÁ ČASŤ
Poskytovanie finančných prostriedkov
Článok 2
Príspevok 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 podl'a § 49 ods.1 a § 56 ods. 1 písm. c)
zákona, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov mesto Liptovský Mikuláš môže poskytnúť
príspevok na dopravu do centra pre deti a rodinu a z centra pre deti a rodinu (ďalej len centrum),
v ktorom je dieťa umiestnené '.
2) Oprávneným žiadatel'om príspevku na dopravu sú rodičia dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne
stará o dieťa a spíňajú tieto podmienky
a. majú trvalý pobyt v meste Liptovský Mikuláš
b. voči mestu Liptovský Mikuláš majú vysporiadané všetky záväzky
c. prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom a ak
vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo preukážu písomným
stanoviskom príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo
centra, v ktorom je dieťa umiestnené a akreditovaného subjektu v prípade, že tento
s oprávneným žiadatel'om príspevku pracuje.
3) Žiadatel' doručí na Mestský úrad Liptovský Mikuláš žiadosť, ktorej súčasťou sú nasledujúce
dokumenty:
a. kópiu právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
b. potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre a jeho vyjadrenie o povolení a odporučenom
rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie
podmienky,

1§ 64 ods.(2) zákona č.30512005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
v znení neskorších predpisov.
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zákonov

potvrdenie o prijme žiadatera a ďalších posudzovaných osOb 2ijúcich v spoločnej
domácnosti žiadatera, ktorých spoločný
prljem do domácnosti nepresahuje hranicu
životného minima stanovenú zákonom o životnom minime2 , za obdobie šiestich mesiacov
pred podan Im žiadosti,
d. čestné vyhlasenie o obvyklom pobyte dieťaťa, ktoré sa pred umiestnenim do centra
zdržiavalo na územi mesta Liptovský Mikuláš najmenej jeden rok,
9. platný cestovný doklad (cestovný [[stok).

c.

4) Za prljem na účely určenia súm životného minima sa podľa zákona Č. 601/2003 Z. z. o životnom
minime a o zmene a doplneni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov nepovažujú
3
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podra osobitných predpisov , peňažné prlspevky
občanov s ťažkým zdravotnym postihnut1m na kompenzáciu sociálnych dOsledkov ich ťažkého
zdravotného postihnutia, okrem prfspevku na opatrovanie, jednorazová dávka v hmotnej núdzi·,
štipendiá, výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnost' a túto skutočnosť žiadater dokladuje
oznámenlm na polícii, resp. o začati súdneho konania.
5) Na základe podanej žiadosti mOže mesto Liptovský Mikuláš, prešetril' aktuálne bytové a sociálne
pomery žiadateľa . Ak bolo šetrenie vykonané, záznam z neho sa pripoji k plsomnej žiadosti
žiadatera .
6) V prlpade nepredloženia dokumentov, ktoré sú prllohou žiadosti o poskytnutie prlspevku na
dopravu, mesto Liptovský Mikuláš vyzve žiadateľa k doplneniu chýbajúcich dokumentov do 10
pracovných dnI. Po nepredložení chýbajúcich dokumentov v stanovenej lehote, zaniká žiadateľovi
nárok na poskytnutie finančného prlspevku. Zaniknutie nároku bude žiadaterovi oznámené
plsomnou formou.
7) Povoľuje sa maximálne šesť návštev v pri slušnom kalendárnom roku, pre jednu fyzickú osobu.
Príspevok sa poskytuje oprávnenému žiadaterovi do výšky hodnoty cestovného lIstka tam a spal' na
prostriedky hromadnej dopravy až po predloženi platného originálu cestovného IIstka z mesta
liptovský Mikuláš do sldla centra v ktorom je dieťa umiestnené, pripadne mesta (obce) kde má
centrum prevádzku pre osoby, ktoré návštevu vykonajú (maximálne dve osoby) .
8) Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu po d ľa tohto VZN nie je právny nárok.
Článok 3
Príspevok na osamostatnen ie sa

1) Meslo Liptovský Mikulá$ poskytne jednorazový prlspevok na urahčenie osamostatnenia sa mladému
dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa § 68 .zákona" ak :
a) požiada o príspevok do 30 dni po ukončeni vykonávania opatreni podra § 55 ods. 1 .zákona", a
b) mal v čase umiestnenia do centra trvalý pobyt na územi mesta Liptovský Mikulá~s,
2) Mladý dospelý požiada
pri slušný útvar Mestského úradu Liptovský Mikuláš, o poskytnutie
prlspevku na osamostatnenie sa. Spolu so žiadosťou predloži potvrdenie o poskytnuti prlspevku na
ufahčenie osamostatnenia sa z centra a potvrdenie o skončeni ústavnej starostfivosti v centre.
3) Prlspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému poskytuje vo výške 30 % z prlspevku
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Č. 60112003 životnom minime a zmene a doplneni niektorjch zákonov
3napr. zákon Č. 235/1988 Z.z. ° príspevku pri narodenl d~ťafa ° prlspevku rodičom,
2zákon

ktorjm sa súčasne narOdili tri. alebo viac deti
alebo ktOfým U" priebehu dvoch rokov opakovane narodifi (lvojčala a ktorým sa mania dalšie zikony v zneni zákona 45312003 Z.Z.,
lAkon C. 23811988 Z-z. o prispevku na pohreb v zneni zilkona Č. 45312003 LZ., § I I, ods. 1, pism. a), zakona č. 26511988 Z.Z.
o pesWnskej starostlivosli a o prlspevkoch p~tunskej staroslH\Iť)51i v Zllenl zákona 45312003, § 2. ods. 3 zékona C. 28012002 Z.z.
o rodičovskom prispevku v zneni zákona C. 64312002 Z.z.,
4 § 17 zákona Č. 41712013 Z.z. o pomoci II hmotnej núdzi a zmene a doplneni niektorych zákonov

°

5§ 69 ods. 1 pism. a} zákona Č. 30512005 Z.z. o sociálnoprévnei ochrane delf a sociálnej kuratele a o zmene a doplneni
zákonov v zneni neskor.§lch predpisov

niektorych

centra, ktory sa poskytuje v ustanovenej vý~ke6. Prlspevok na urahčenie osamostatnenia sa
mladého dospelého sa poskytuje, najviac vo výäke 15-násobku životného minima pre nezaopatrené
dieťa.

4) Mesto Liptovský Mikuláš mOže
a) peňažnou formou ,
b) vecnou formou alebo
c) kombinovanou formou.

poskytnúť

príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému:

5) Prlspevok na osamostatnenie sa, mOže byt" poskytnutý vo viacerých splátkach , plná výška prispevku musi
byť poskytnutá najneskOr do äiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia O priznan I jednorazového
prlspevku na urahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého.

6) Mladému dospelému nepatri prfspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ak mu bol obcou

poskytovaný prfspevok na tvorbu úspor

dieťaťa

podra "zákona"

účinného

do 31 . marca 2018 ,

TRETIA ČA sf
ZÁVEREČ NÉ USTANOVENIA

S p o l oč né

Mesto Liptovský

Mikulá~

Č l á no k 4
ustanovenia

si vyhradzuje právo na kontrolu využitia poskytnutých

finančných

prostriedkov.

Č lánok 5
Zrušovacie ustanovenia

Tymto VZN sa zrušuje Všeobecne závazné nariadenie Č . 412007NZN o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatreni pocHa zákona Č . 30512005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane
detf a o sociálnej kuratele a o zmene a doplneni niektorych zákonov v znení neskor$lch predpisov zo dňa
24.05.2007 v znení VZN č. 1512009 zo dňa 10.12.2009.
Č l á n ok 6
Závereč n é

1)
2)

ust anovenia

Mestské zastupiteľstvo v liptovskom Mikulá~i sa uznieslo na tomto VZN dr'la 20. 12. 2018.
Toto VZN nadobúda platnosť dr'lom vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť p~tnástym dr'lom od
vyvesenia na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

c~
Jng. Ján Bleh , PhD.
primátor esta

6upravuje vyhláska MPSVaR e. 103/2018 Z.z. par. 23 ods. (2) e ods.(3) ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona e.
305/2005 Z.z, o sociálnoprévneJ ochrane deti a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zakol'\Ov v zneni neskorAích
predpisov

11 -01- 1019
Tolo lšeoh, záv, nariadenie je ú čin né d ň om ",,"""""
,
' 1'-' d1 ~ -11-101B
VlIpl. Miku .asl na: .................
PodpISpnmalcra mesia: .. "... "... , ~ ......".""..

1""4""""""'"

(

