
  
 

MESTSKÉ  ZASTUPITEĽSTVO  MESTA  
TRNAVA 

 
 

     
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 501 
 
 

o úprave podmienok poskytovania finančných 
prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately  
 

 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku                         

67 a článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p) a § 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 doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva toto všeobecne 

záväzné nariadenie o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov                                 

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len 

“všeobecne záväzné nariadenie” alebo “VZN”). 

 

 

 

PRVÁ ČASŤ 

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

Čl. 1 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančného príspevku 

rodičovi dieťaťa, alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, na dopravu (ďalej len ako 

„príspevok na dopravu“) do centra pre deti a rodiny (ďalej len ako „centrum“), v ktorom je 

dieťa umiestnené, jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého 

dospelého (ďalej len ako „príspevok na osamostatnenie sa“) a finančného príspevku 

akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa 

§ 71 ods. 1 písm. e) na vykonávanie opatrení podľa 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 ako „príspevok akreditovanému subjektu“). 

 



  
 

DRUHÁ ČASŤ 

POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 

 

 

Čl. 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, a na podporu 

úpravy ich rodinných pomerov, môže Mesto Trnava poskytnúť finančný príspevok na 

dopravu do centra a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
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(2)  Žiadateľom príspevku na dopravu je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará 

o dieťa a má trvalý pobyt v meste Trnava a voči Mestu Trnava má vysporiadané všetky 

záväzky.  

 

(3)  Žiadateľ doručí na Mestský úrad Trnava, odbor sociálny, žiadosť, ktorej súčasťou                            

sú nasledovné dokumenty: 

a) právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,  

b) potvrdenie o umiestnení  dieťaťa v centre,   

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

zdržiavalo na území mesta Trnava najmenej jeden rok,  

d) potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej 

domácnosti žiadateľa, ktorých spoločný príjem do domácnosti nepresahuje hranicu 

životného minima stanovenú zákonom o životnom minime
2
, za posledných                             

6 mesiacov pred podaním žiadosti, 

e) vyjadrenie správcovskej spoločnosti k dlhu voči Mestu Trnava.  

 

Do výšky príjmu žiadateľa, resp. osôb posudzovaných spoločne, sa nezarátavajú: 

a) kompenzačné príspevky, 

b) príspevok za bezvládnosť,  

c) štipendiá, 

d) príspevok na bývanie, 

e) príspevok na zdravotnú starostlivosť, 

f) príspevok pre tehotnú ženu, 

g) aktivačný príspevok, 

h) ochranný príspevok, 

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

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

 

(4)  Na základe podanej žiadosti Mestský úrad Trnava, odbor sociálny, môže prešetriť 

aktuálne bytové a sociálne pomery žiadateľa. Ak bolo šetrenie vykonané, záznam 

z vykonaného šetrenia sa pripojí k písomnej žiadosti žiadateľa. 

 

(5)  V prípade nepredloženia dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti o poskytnutie príspevku 

na dopravu, Mestský úrad Trnava, odbor sociálny, požiada žiadateľa o doplnenie 

chýbajúcich dokumentov do 10 pracovných dní. Po nepredložení chýbajúcich 

                                                 
1 
§ 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2
 § 2 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o doplnení v znení neskorších predpisov  



  
 

dokumentov v stanovenej lehote, zaniká žiadateľovi nárok na poskytnutie finančného 

príspevku. 

 

(6)  Na poskytnutie finančného príspevku vydá primátor mesta Trnava súhlas. Finančný 

príspevok schválený na základe súhlasu primátora mesta Trnava bude poskytnutý                               

po predložení skutočných cestovných nákladov (originály cestovných lístkov), ktoré boli 

vynaložené počas dvoch návštev v  kalendárnom mesiaci a predložení potvrdenia z centra 

o uskutočnených návštevách od vydania písomného súhlasu primátora mesta Trnava. 

V prípade zamietnutia finančného príspevku oznámi túto skutočnosť žiadateľovi Mestský 

úrad Trnava, odbor sociálny. Príspevok je možné poskytnúť žiadateľovi na obdobie                           

6 mesiacov od podpísania súhlasu. Uvedený príspevok možno poskytnúť najviac dvakrát                 

do mesiaca, dvom osobám do výšky cestovného lístka autobusom alebo vlakom z Trnavy                     

do a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.  

 

(7)  Finančný príspevok na dopravu bude žiadateľovi vyplatený prostredníctvom pokladnice 

Mestského úradu Trnava. Po dvoch uskutočnených návštevách v centre v kalendárnom 

mesiaci je žiadateľ povinný najneskôr do 10 pracovných dní predložiť Mestskému úradu 

Trnava, odboru sociálnemu, preukázateľné skutočné cestovné náklady a písomný doklad 

z centra o uskutočnených návštevách. Ak žiadateľ nevyúčtuje cestovné náklady, 

poskytovanie ďalšieho finančného príspevku bude zastavené. 

 

(8)  Žiadateľ môže požiadať Mestský úrad Trnava, odbor sociálny o opätovné poskytnutie 

príspevku na dopravu po zhodnotení efektívnosti záujmu o úpravu a zachovanie vzťahov 

medzi žiadateľom a dieťaťom. Na posúdenie efektívnosti záujmu rodiča je potrebné 

stanovisko z príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, z centra a  prípadne aj                                                

od zapojeného akreditovaného subjektu. 

 

(9)  Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok. 

 

 



  
 

Čl. 3 

Príspevok na osamostatnenie sa 

 

(1) Mesto Trnava poskytne jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia                           

sa mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra 

podľa   § 68 zákona č. 305/2005 Z.z., ak:
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a) požiada o príspevok do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení podľa §55 ods. 1 

zákona č. 305/2005 Z.z., 

b) mal v čase umiestnenia do centra trvalý pobyt na území Mesta Trnava.  

 

(2) Mladý dospelý požiada písomnou žiadosťou, Mestský úrad Trnava, odbor sociálny, 

o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa. Spolu so žiadosťou predloží  potvrdenie 

o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa z centra a potvrdenie o skončení 

ústavnej starostlivosti v centre.  

 

(3) Výška príspevku na osamostatnenie sa poskytuje vo výške 30% z príspevku centra, ktorý      

sa poskytuje v ustanovenej výške
4
. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého 

dospelého sa poskytuje v ustanovenej výške, najviac vo výške 15-násobku životného 

minima pre nezaopatrené dieťa. 

 

(4) Mesto Trnava môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému: 

a) peňažnou formou 

b) vecnou formou alebo 

c) kombinovanou formou.  

 

(5) Mesto Trnava môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa vo viacerých splátkach, 

plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov                                      

od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazového príspevku na uľahčenie 

osamostatnenia sa mladého dospelého.  

 

(6) O spôsobe a forme poskytnutia príspevku na osamostatnenie sa vydá primátor mesta                                   

na základe podkladov z odboru sociálneho rozhodnutie. 

 

(7) Pri konaní o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa aplikuje zákon č. 71/1967 Z. z. 

o správnom konaní v znení neskorších predpisov.  

 

 

                                                 
3
 § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
4 
Upravuje príslušná vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa vykonávajú niektoré 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 



  
 

Čl. 4 

Príspevok akreditovanému subjektu 

 

(1) Mesto Trnava môže, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately a na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a 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.
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(2) Finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe 

alebo právnickej osobe poskytne Mesto Trnava na základe písomnej žiadosti podanej 

najneskôr do 30. apríla na nasledujúci rozpočtový rok. Písomnú žiadosť o poskytnutie 

finančného príspevku na daný rok je potrebné podať prostredníctvom Mestského úradu 

Trnava, odboru sociálneho.  

 

(3) Písomná žiadosť musí obsahovať nasledovné dokumenty: 

a) základné identifikačné údaje o subjekte, 

b) doklad o akreditácii, 

c) popis obsahu činnosti subjektu, 

d) finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré má byť finančný 

príspevok poskytnutý, 

e) požadovanú výšku finančného príspevku, 

f) rozpis zdrojov financovania subjektu. 

 

(4) Poskytnutý finančný príspevok bude považovaný za ostatnú dotáciu a bude podliehať 

všeobecne záväznému nariadeniu o dotáciách. 

  

(5) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle § 10 

zákona, ku ktorým nie je potrebná akreditácia, môže požiadať o finančný príspevok 

v zmysle platného VZN, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu 

mesta Trnava. 

 

                                                 
5
 § 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. 



  
 

TRETIA ČASŤ 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

Čl. 5 

Spoločné ustanovenia 

 

Mesto Trnava si vyhradzuje právo na kontrolu využitia poskytnutých finančných 

prostriedkov. 

 

Čl. 6 

Prechodné ustanovenia 

 

Pri posudzovaní žiadostí doručených na Mestský úrad Trnava, odbor sociálny,              

pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa postupuje podľa VZN č. 463, ktorým  sa 

určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Trnava na vykonávanie 

opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

 

Čl. 7 

Zrušovacie ustanovenie 

 

Dňom účinnosti tohto všeobecného záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 463 o úprave 

podmienok poskytovania finančného prostriedku na úpravu a obnovu rodinných pomerov 

dieťaťa, príspevku na dopravu do detského domova a z detského domova a príspevku                        

na tvorbu úspor, ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom 

Trnava na vykonávanie opatrení sociálnej sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

 

 

Čl. 8 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 14. júla 2018. 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                            JUDr. Peter Bročka, LL.M., v.r.             

                                                                                                         primátor mesta 

 

 

 

 

 

Schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Trnava dňa 26.06.2018. 

Vyvesené dňa  29.06.2018. 

Zvesené dňa    14.07.2018. 
 


