
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Michalovce č. 208/2020
o podmienkach poskytovania finančných príspevkov

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach podľa par. 4 ods. 3, písm. p) a par. 6 ods. 1 a 2
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zák. č.
305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania
finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej
kurately.

Článok 1
Základné ustanovenie

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len nariadenia) je úprava podmienok
poskytovania finančných príspevkov a to:
a) príspevku na dopravu,
b) finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane

detí a sociálnej kuratele poskytovaného akreditovanému subjektu a fyzickej alebo
právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. na
predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.

Článok 2
Príspevok na dopravu

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne
stará o dieťa, ktoré bolo odňaté zo starostlivosti rodiny rozhodnutím súdu a umiestnené
v Centre pre deti a rodiny (ďalej len Centrum), mesto môže poskytnúť príspevok na dopravu
do a z Centra, v ktorom je dieťa umiestnené.

2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 môže mesto Michalovce poskytnúť finančný
príspevok na dopravu, ak:

a) majú trvalý pobyt v meste Michalovce,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu rodinných pomerov, o zachovanie vzťahov s dieťaťom

a vynakladajú primerané úsilie na zlepšenie bytových a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli opäť
osobne starať o dieťa,

c) príjem rodičov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a príjem fyzických osôb, ktoré sa
spoločne posudzujú nepresahuje 1,2 násobok životného minima podľa Zákona č. 601/2003
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

d) predložia písomný doklad z Centra, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a o doporučenom
rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že Centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie
podmienky.
3. Záujem rodičov, primerané úsilie rodičov alebo zákonných zástupcov dieťaťa a účelnosť

poskytnutého príspevku na dopravu posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately, mesto prostredníctvom odboru sociálnych vecí a Centrum, v ktorom je
dieťa umiestnené, prípadne s iným akreditovaným subjektom, ak tento s rodičom, alebo
osobou, ktorá sa osobne o dieťa stará, pracuje.

4. Oprávnený žiadateľ, ktorý spÍňa podmienky ods. 2 tohto nariadenia predloží žiadosť
a potrebné doklady mestskému úradu, odboru sociálnych vecí, ktorý prešetrí sociálnu situáciu
žiadateľa a odstúpi ju na prerokovanie v komisii sociálnych vecí a rodiny. Prílohou žiadosti sú



originály cestovných lístkov, rozhodnutie o umiestnení dieťaťa v Centre, potvrdenie Centra
o návšteve rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa.

5. Na návrh odboru sociálnych vecí a po súhlasnom prerokovaní a odporúčaní v komisii
sociálnych vecí a rodiny primátor mesta vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku na dopravu.

6. Príspevok na dopravu v zmysle doporučeného rozsahu návštev z Centra sa vyplatí v 100 %
výške cestovného maximálne pre 2 osoby (rodičia, alebo súrodenci, alebo osoba, ktorá má
dieťa zverené do opatery).

Článok 3
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej

kurately
1. Na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí

a sociálnej kuratele môže mesto poskytnúť oprávnenej osobe finančný príspevok.
2. Oprávnenou osobou na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z. z. je:

a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia podľa zákona č.
305/2005 Z. z. (ďalej len akreditovaný subjekt) paragraf 77 ods. 1 tohto zákona,

b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine podľa par. 10
zákona č. 305/2005 Z. z. (ďalej len osoba).

3. Mesto prostredníctvom odboru sociálnych vecí zhromaždí došlé ponuky oprávnených osôb
podľa ods. 2 tohto článku, skompletizuje ponuky a posúdi ich z odborného a formálneho
hľadiska. Následne ich predloží na posúdenie a prerokovanie v komisii sociálnych vecí a rodiny.
Žiadosť akreditovaného subjektu alebo osoby musí obsahovať:
a) základné identifikačné údaje, názov alebo obchodné meno subjektu, identifikačné číslo,

právna forma, miestna a časová pôsobnosť,
b) doklad o akreditácii subjektu podľa ustanovenia ods. 2 písm. a) tohto článku,
c) popis obsahu a zameranie činnosti subjektu,
d) projekt opatrení, použité metódy, techniky a postupy,
e) rozpočet opatrení, dÍžka trvania projektu opatrení,
f) požadovaná výška finančného príspevku,
g) prehlásenie žiadateľa o nevykonávaní opatrení podľa zákona č. 305/2005 z. z. za účelom

dosiahnutia zisku.

Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately
schvaľuje primátor mesta Michalovce, po predložení návrhu z Komisie sociálnych vecí
a rodiny.

4. Podmienky poskytnutia finančného príspevku akreditovanému subjektu alebo osoby a spôsob
vyúčtovania príspevku sa určia v zmluve uzatvorenej medzi mestom Michalovce
a akreditovaným subjektom alebo osobou.

5. Akreditovaný subjekt alebo osoba je povinný predložiť mestu Michalovce záverečnú správu
o realizácii schváleného projektu vrátane vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov
do jedného mesiaca po skončení projektu, najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka a vrátiť nevyčerpané finančné prostriedky do 20 dní od predloženia
záverečnej správy.

6. Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a kurately môže
mesto Michalovce poskytnúť podľa tohto nariadenia vtedy, ak akreditovaný subjekt alebo
osoba nemajú záväzky a dlhy voči mestu Michalovce.



Článok4
Záverečné ustanovenia

1. Toto VZN prerokovalo a schválilo Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach dňa 27. 8. 2020.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť od 1.10.2020.
3. Nadobudnutím platnosti a účinnosti tohto VZN sa ruší VZN mesta Michalovce č. 93/2006

o podmienkach poskytovania finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

4. Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach schválilo toto VZN na svojom zasadnutí dňa 27.8.2020
uznesením MsZ č. 134.

Viliam Zahorčák
primátor mesta


