VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
mesta Sabinov č. 4/2019
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately

Mestské zastupiteľstvo mesta Sabinov podľa §4 ods.3, písm. p) a § 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 sa uznieslo na tomto

Všeobecné záväznom nariadení
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately
Článok 1
Úvodné ustanovenie

(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej len „nariadenie“/ je úprava
podmienok poskytovania finančných príspevkov a to :
a) príspevku na dopravu
b) finančného príspevku na vykonávanie opatrení podľa zákona č.305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele poskytovaného akreditovanému
subjektu, príp. a fyzickej a právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine.

Článok 2
Príspevok na dopravu
(1) Príspevok na dopravu mesto Sabinov (ďalej „mesto“) poskytne oprávnenej osobe na
cestu do a z Centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené.
(2) Oprávnenou osobou príspevku na dopravu je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne
starala o dieťa, ktorej bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené
v Centre pre deti a rodiny, ak
a) má trvalý pobyt v meste Sabinov
b) prejavuje skutočný záujem o úpravu rodinných pomerov, o zachovanie vzťahov
s dieťaťom a vynakladá primerané úsilie na zlepšenie bytových a sociálnych
pomerov tak, aby sa mohla opäť osobne starať o dieťa.

(3) Mesto môže požiadať príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
Centrum pre deti a rodiny, príp. akreditovaný subjekt o posúdenie záujmu rodičov
o dieťa.
(4) Príspevok na dopravu poskytne mesto oprávnenej osobe v zmysle zákona č. 305/2005
Z.z. § 64 ods. 1, písm. a) a § 64 ods. 2 na základe doložených nasledovných dokladov:
a) písomnej žiadosti v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa vykonania cesty, v ktorej
je uvedené meno, priezvisko a adresa žiadateľa, meno a priezvisko dieťaťa, adresa
Centra pre deti a rodiny,
b) písomné potvrdenie Centra pre deti a rodiny o osobnom stretnutí žiadateľa
s dieťaťom, v ktorom je uvedený dátum, čas stretnutia, meno a priezvisko dieťaťa
a žiadateľa,
c) cestovného dokladu o vykonaní cesty do Centra pre deti a rodiny a späť.
(5) Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe môže poskytnúť formou finančnej náhrady vo
výške 100% z výšky vynaloženého cestovného po predložení dokladov do 30 dní od
podania kompletnej žiadosti. O poskytnutí príspevku rozhoduje primátor na základe
odporučenia vedúcej oddelenia sociálnych vecí.
(6) Príspevok na dopravu možno poskytnúť maximálne dvom osobám z rodiny, z ktorej bolo
dieťa vyňaté, najviac šesťkrát v kalendárnom roku.

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 osobitného zákona je:
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelené akreditácia podľa zákona
č. 305/2005 Z.z (ďalej len „akreditovaný subjekt“) - § 77 ods. 1 zákona č. 305/2005
Z.z.
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií
v rodine podľa § 10 zákona č. 305/2005 Z.z. (ďalej len osoba).
(3) Mesto prostredníctvom oddelenia sociálnych vecí vyhodnotí došlé ponuky oprávnených
osôb podľa ods. 2 a predloží mestskému zastupiteľstvu návrh na podpísanie zmluvy
s oprávnenou osobou (oprávnenými osobami) na vykonávanie jednotlivých opatrení.
(4) Finančný príspevok je možné poskytnúť akreditovanému subjektu a osobe iba v súlade
s výškou schválených finančných prostriedkov na tento účel v ročnom rozpočte mesta.
(5) Bližšie podmienky použitia a spôsobu nakladania s poskytnutými finančnými
príspevkami akreditovanému subjektu alebo osobe upraví osobitná zmluva.
(6) Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní použiť poskytnutý finančný príspevok iba
v rámci rozpočtového obdobia, vždy najneskôr do 31. decembra príslušného roka
a zúčtovať ho do 30 dní od ukončenia projektu opatrení, najneskôr vždy do 31. januára
nasledujúceho rozpočtového roka.
(7) Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok do
rozpočtu mesta súčasne so zúčtovaním, najneskôr do 15 kalendárnych dní po zúčtovaní.
K zúčtovaniu finančného príspevku akreditovaný subjekt alebo osoba predloží
fotokópiu účtovných dokladov o použití tohto finančného príspevku.

Článok 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1)Toto nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 25 /2019 zo dňa
31.1.2019 a účinnosť nadobúda pätnástym dňom od jeho vyvesenia na úradných tabuliach
mesta.

(2) Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia sa zároveň ruší
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sabinov č. 1/2006 o poskytovaní finančných
príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Ing. Michal Repaský
primátor mesta

