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Obec Vysoká nad Kysucou 
 
 

                                
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Všeobecne - záväzné nariadenie č. 5/2021  
o  poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 
 
 
 
 

Návrh VZN 
Vyvesený na úradnej tabuli obce Vysoká nad Kysucou: 28. 05. 2021 
Zverejnený na webovej stránke obce Vysoká nad Kysucou: 28. 05. 2021 
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Schválené VZN 
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Počet prítomných poslancov na rokovaní:  
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Obec Vysoká nad Kysucou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení noviel a v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o 
zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto Všeobecne - záväzné 
nariadenie č. 5/2021 o poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „VZN“) 
 
 

Článok I 
Základné ustanovenia 

 
1. Toto VZN ustanovuje podmienky, na základe ktorých obec Vysoká nad Kysucou pri 

výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje príspevky v zmysle zákona NR SR č. 
305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

 
 

Článok II 
Výklad pojmov 

 
1. 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. 

2. 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. 

 
 

Článok III 
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce 

 
1. Obec Vysoká nad Kysucou (ďalej len „obec“) zo svojho rozpočtu: 

a) môže poskytnúť príspevok na dopravu (§64 ods. 1 písm. a) zákona), 
b) poskytuje príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého (§69 zákona), 
c) môže poskytnúť príspevok akreditovanému subjektu (§88 ods. 3 zákona). 
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Článok IV 
Príspevok na dopravu 

 
1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne 

stará o dieťa, pre ktoré je centrom pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) vykonávané 
pobytové opatrenie súdu alebo špecializovaný program a na podporu úpravy ich rodinných 
pomerov môže obec poskytovať príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa 
umiestnené. 

2. Žiadateľom príspevku na dopravu je rodič dieťaťa alebo osoba, ktorá sa osobne stará o 
dieťa (ďalej len „žiadateľ“) a má trvalý pobyt v obci Vysoká nad Kysucou a voči obci 
Vysoká nad Kysucou má vysporiadané všetky záväzky. 

3. Žiadateľ príspevku na dopravu doručí na Obecný úrad Vysoká nad Kysucou žiadosť 
(príloha č. 1), ktorej súčasťou sú nasledovné dokumenty: 
a) potvrdenie o trvalom pobyte na území obce Vysoká nad Kysucou, 
b) právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, alebo právoplatné 

rozhodnutie súdu nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného 
opatrenia, 

c) potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre, 
d) doklad od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, prípadne 

akreditovaného subjektu, v ktorom je dieťa umiestnené o tom, že prejavuje skutočný 
záujem o úpravu na zachovanie vzťahov s dieťaťom, vynakladá primerané úsilie na 
úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby 
sa mohol osobne starať o dieťa (uvedené doklady nesmú byť staršie ako 2 mesiace), 

e) potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
ktorých spoločný príjem do domácnosti nepresahuje hranicu životného minima 
stanovenú zákonom o životnom minime za posledné 3 mesiace pred podaním žiadosti, 

f) vyjadrenie obce k dlhu voči obci Vysoká nad Kysucou (dlhy na miestnych daniach, 
TKO, nájomnom, daň za psa a pod.). 

4. V prípade nepredloženia dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti o poskytnutie príspevku 
na dopravu Obecný úrad Vysoká nad Kysucou požiada žiadateľa o doplnenie chýbajúcich 
dokumentov do 10 pracovných dní od podania žiadosti. Po nepredložení chýbajúcich 
dokumentov v stanovenej lehote, zaniká žiadateľovi nárok na poskytnutie príspevku na 
dopravu. 

5. Na poskytnutie príspevku na dopravu vydá starosta obce súhlas. Príspevok na dopravu 
schválený na základe súhlasu starostu obce bude poskytnutý po predložení týchto dokladov: 
a)  skutočné cestovné lístky (originály cestovných lístkov), ktoré boli vynaložené počas 

dvoch návštev v kalendárnom mesiaci, 
b) písomné potvrdenie centra o osobnom stretnutí žiadateľa s dieťaťom od vydania 

písomného súhlasu starostu obce, v ktorom je uvedený dátum, čas stretnutia, meno a 
priezvisko dieťaťa a žiadateľa. 
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6. Príspevok na dopravu je možné poskytnúť žiadateľovi na obdobie 3 mesiacov od podpísania 
súhlasu. Uvedený príspevok možno poskytnúť najviac dvakrát do mesiaca, dvom osobám 
do výšky cestovného lístka autobusom alebo vlakom z Vysokej nad Kysucou do a z centra, 
v ktorom je dieťa umiestnené. 

7. Po dvoch uskutočnených návštevách v centre v kalendárnom mesiaci je žiadateľ povinný 
najneskôr do 10 pracovných dní predložiť Obecnému úradu Vysoká nad Kysucou 
preukázateľné skutočné cestovné náklady a písomný doklad z centra o uskutočnených 
osobných stretnutiach. Ak žiadateľ nevyúčtuje cestovné náklady, poskytovanie ďalšieho 
príspevku na dopravu bude zastavené. 

8.  Príspevok na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené sa poskytuje žiadateľovi 
v peňažnej forme v hotovosti, poštovou poukážkou alebo na nimi určený bankový účet. 
Uvedený príspevok sa neposkytuje vopred (ako preddavok, resp. záloha). 

9. Žiadateľ môže požiadať 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. 

10. Na poskytnutie príspevku na dopravu nie je právny nárok. 
 
 

Článok V 
Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 

 
1. Obec poskytne jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému dospelému, 

ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa §68 zákona, ak: 
a) požiada o príspevok do 30 dní po skončení vykonávania opatrení podľa §55 ods. 1 

zákona, 
b) mal v čase umiestnenia do centra trvalý pobyt na území obce Vysoká nad Kysucou. 

2. Výška príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého sa poskytne vo výške 30 % z 
príspevku, ktorý mladému dospelému bol poskytnutý centrom. 

3. Mladý dospelý písomne požiada obec o poskytnutie príspevku na uľahčenie osamostatnenia 
sa a k predmetnej žiadosti (príloha č. 2) predloží: 
a) občiansky preukaz (k nahliadnutiu), 
b) potvrdenie o trvalom pobyte v čase jeho umiestnenia do centra, 
c) potvrdenie centra o období umiestnenia a celkovej dĺžke pobytu, 
d) potvrdenie centra o vzniku nároku a poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia 

sa mladého dospelého aj so stanovenou výškou poskytnutého jednorazového príspevku 
na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra. 

4. Príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému obec poskytuje: 
a) peňažnou formou, 
b) vecnou formou alebo 
c) kombinovanou formou. 
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5. 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 o priznaní jednorazového príspevku na 
uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého. 

6. Pri konaní o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa aplikuje zákon č. 71/1967 Z.z. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

7. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého sa neposkytuje, ak sa v čase skončenia 
vykonávania pobytového opatrenia súdu nadobudnutím plnoletosti mladý dospelý zdržiava 
bez súhlasu centra mimo centra, je vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone 
väzby. 

 
 

Článok VI 
Finančný príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí                          

a sociálnej kurately 
 
1. Na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na 

predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a obmedzenie a odstraňovanie 
negatívnych vplyvov môže obec poskytnúť oprávnenej osobe finančný príspevok. 

2. Oprávnenou osobou na vykonávanie opatrení podľa zákona je: 
a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená akreditácia podľa zákona 

(ďalej len „akreditovaný subjekt“), 
b) právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine podľa §10 
zákona (ďalej len „osoba“) 

3. Finančný príspevok podlieha a bude poskytnutý v zmysle platného Všeobecne – záväzného 
nariadenia č. 3/2015 o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Vysoká nad Kysucou. 

4. Finančný príspevok môže obec akreditovanému subjektu alebo osobe, ktorá vykonáva 
opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately poskytnúť na základe písomnej 
žiadosti, ktorá musí obsahovať najmä: 
a) základné identifikačné údaje oprávneného žiadateľa, 
b) overený doklad o akreditácii v prípade, ak je žiadateľom akreditovaný subjekt, a doklad 

o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je 
žiadateľom osoba,  

c) názov projektu/akcie/činnosti, 
d) účel použitia dotácie, 
e) rozpočet predpokladaných príjmov a výdavkov súvisiacich s realizáciou dotácie, 
f) požadovaná výška dotácie od obce, 
g) termín a miesto konania. 

5. Oprávnený žiadateľ môže požiadať o príspevok tohto druhu do 31. októbra kalendárneho 
roku predchádzajúceho kalendárnemu roku, v ktorom má byť finančný príspevok 
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poskytnutý. V mimoriadnych a opodstatnených prípadoch môže podať žiadosť v priebehu 
kalendárneho roka, na ktorý má byť dotácia poskytnutá. 

6. Predmetná žiadosť bude predložená pre odporúčanie schválenia finančného príspevku 
jednotlivým komisiám pri obecnom zastupiteľstve a následne Obecnému zastupiteľstvu vo 
Vysokej nad Kysucou. 

7. 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 kalendárnych dní od ukončenia projektu opatrení, najneskôr však vždy 
do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 

8. Akreditovaný subjekt alebo osoba sú povinní vrátiť nevyčerpaný finančný príspevok do 
rozpočtu obce súčasne so zúčtovaním, najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho 
roka. K zúčtovaniu finančného príspevku akreditovaný subjekt alebo osoba predloží 
fotokópiu účtovných dokladov o použití tohto finančného príspevku. 

9. Bližšie podmienky použitia a spôsobu nakladania s poskytnutými finančnými príspevkami 
akreditovanému subjektu alebo osobe sú predmetom zmluvy uzatvorenej medzi obcou 
(poskytovateľ) a oprávneným žiadateľom (príjemca). 

 
 

Článok VII 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pri poskytovaní príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately sa primerane použije zákon NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

2. Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva hlavný kontrolór obce Vysoká nad 
Kysucou a členovia sociálnej, bytovej a zdravotnej komisie. 

3. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší Všeobecne – záväzného nariadenia č. 1/2008 o postupe 
pri poskytovaní finančných príspevkov obcou Vysoká nad Kysucou na vykonávanie 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, schválené uznesením č. 1/2008 zo dňa 
15. 02. 2008. 

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom ....... 2021. 
 
 
 
                                                                                                         Mgr. Anton Varecha 
                                                                                                                starosta obce 
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Príloha č. 1 
 

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVOKU NA DOPRAVU  
 
Žiadateľ: 
 

Meno: Priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 
Rodinný stav: 
Trvalý pobyt: 
Vzťah k dieťaťu: 
Telefón: 

 
Údaje o ďalších spoločne posudzovaných osobách ( manžel/ka, druh/družka, nezaopatrené deti): 
 

Meno  a priezvisko Dátum narodenia Vzťah k žiadateľovi 
   
   
   
   
   
   

 

Nezaopatrené deti, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu: 
   
   
   
   
   

 

Odôvodnenie žiadosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov z 
uvedenia nepravdivých údajov  
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
dávam svojím podpisom písomný súhlas Obci Vysoká nad Kysucou na využívanie mojich osobných 
údajov uvedených v žiadosti pre účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately.  
 
 
                                                                                          ...................................................  
                                                                                                      Podpis žiadateľa  
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Povinné prílohy k žiadosti:  
1. právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, alebo právoplatné 

rozhodnutie súdu nariadení neodkladného opatrenia alebo o uložení výchovného 
opatrenia,  

2.  potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre,  
3.  doklad od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, prípadne 

akreditovaného subjektu, v ktorom je dieťa umiestnené o tom, že prejavuje skutočný 
záujem o úpravu na zachovanie vzťahov s dieťaťom, vynakladá primerané úsilie na 
úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych pomerov tak, aby 
sa mohol osobne starať o dieťa (uvedené doklady nesmú byť staršie ako 2 mesiace),  

4. potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb, ktorých príjmy sa 
posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu (zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom 
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 
ktorých spoločný príjem do domácnosti nepresahuje hranicu životného minima 
stanovenú zákonom o životnom minime za posledných 3 mesiace pred podaním 
žiadosti,  

5.  vyjadrenie obce k dlhu voči Obci Vysoká nad Kysucou (dlhy na miestnych daniach, 
TKO, nájomnom, poplatkoch a pod.).  

 
Doklady žiadame doložiť pri podaní žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu, vo 
výnimočných prípadoch najneskôr do 10 pracovných dní od podania žiadosti. Pri nedoložení 
požadovaných dokladov bude konanie ohľadom žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu 
ukončené. 
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Príloha č. 2 
 

ŽIADOSŤ O  PRÍSPEVOK NA OSAMOSTATNENIE SA MLADÉHO DOSPELÉHO  
 
Žiadateľ: 

Meno: Priezvisko: 
 

Dátum narodenia: 
Rodinný stav: 
Trvalý pobyt: 
Vzťah k dieťaťu: 
Telefón: 

 
Odôvodnenie žiadosti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Čestne vyhlasujem, že všetky údaje v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý (á) právnych následkov 
z uvedenia nepravdivých údajov.  
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, dávam svojím podpisom písomný súhlas Obci Valaská na využívanie mojich osobných 
údajov uvedených v žiadosti pre účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej 
kurately.  
 
 
                                                                                       ...................................................  
                                                                                                 Podpis žiadateľa  
 
 
Poznámka: Obec môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého bude 
poskytnutý vo viacerých splátkach vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej; plná výška 
príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.  
 
______________________________  
Povinné prílohy k žiadosti:  

1. občiansky preukaz (k nahliadnutiu) potvrdenie o trvalom pobyte v čase jeho umiestnenia do 
centra,  

2.  potvrdenie centra o období umiestnenia a celkovej dĺžke pobytu,  
3.  potvrdenie centra o vzniku nároku a poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa 

mladého dospelého aj so stanovenou výškou poskytnutého jednorazového  


