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Číslo:              
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Mesto Krompachy podľa ustanovení § 6 ods. 1 a § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 64, § 69 a § 75 zákona 

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 (ďalej len „zákon č. 305/2005 

Z.z.“),  vydáva toto  Všeobecne  záväzné  nariadenie Mesta Krompachy o poskytovaní 

finančných príspevkov Mestom Krompachy na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 

detí a sociálnej kuratel (ďalej len ako „nariadenie“): 

 

Čl. 1 

Predmet úpravy 

(1) Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných príspevkov poskytovaných 

Mestom Krompachy  (ďalej len ako „mesto“) na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. a to: 

a) 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, 

b) jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého (ďalej 

len ako „príspevok na osamostatnenie sa“) 

c) 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. (ďalej len ako „príspevok na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“). 

 

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 poskytnúť finančný príspevok na dopravu do centra 

a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené. 1 

(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, ak 

a) má trvalý pobyt v meste Krompachy, 

b) má voči mestu vysporiadané všetky záväzky, 

c) 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) Príspevok na dopravu môže mesto poskytnúť oprávnenej osobe na základe nasledovných 

doložených  dokladov: 

a) písomná žiadosť predložená 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, 

                                                             
1 § 64 ods. 1 písm. a) a ods. 2) zákona č. 305/2005 Z. z.  
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b) písomné potvrdenie centra o osobnom stretnutí žiadateľa s dieťaťom, v ktorom je 

uvedené meno a priezvisko dieťaťa a žiadateľa, dátum a čas stretnutia,  

c) cestovného dokladu o vykonaní cesty do centra a späť. 

(4) Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe poskytuje vo výške 100% vynaloženého 

cestovného v prostriedkoch hromadnej dopravy a to pre max. 2 osoby, najviac šesťkrát  

v kalendárnom roku.  

(5) Príspevok na dopravu bude oprávnenej osobe vyplatený prostredníctvom pokladnice 

Mestského úradu Krompachy.  

(6) O poskytnutí príspevku rozhoduje primátor mesta. 

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

 

Čl. 3 

Príspevok na osamostatnenie sa 

(1) Mesto 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 2 

a) požiada o príspevok do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 

zákona č. 305/2005 Z. z. a  

b) mal v čase umiestnenia do centra trvalý pobyt na území mesta Krompachy.  

(2) Mladý dospelý požiada o príspevok písomnou žiadosťou, 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.3  

(4) Mesto môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa 4   

a) peňažnou formou,  

b) vecnou formou alebo  

c) kombinovanou formou.  

(5) Mesto môže rozhodnúť, že príspevok na osamostatnenie sa bude poskytnutý vo viacerých 

splátkach; plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov 

od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa. 5 

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

o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 6   

(7) Mladému dospelému nepatrí príspevok na osamostatnenie sa ak mu bol mestom 

poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona účinného do 31.3.2018. 7 

                                                             
2 § 69 ods. 1 písm. a) zákona č. 305/2005 Z. z.    
3 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 103/2018 Z. z., 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.  
4 § 69 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z..  
5 § 69 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z.  
6 § 90 ods. 2  zákona č. 305/2005 Z. z.   
7 § 100x ods. 3  zákona č. 305/2005 Z. z.  
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Čl. 3 

Príspevok na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

(1) Mesto 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. 8 

(2) Finančný príspevok môže byť poskytnutý len na základe písomnej žiadosti oprávneného 

žiadateľa podanej najneskôr do 30. septembra na nasledujúci rozpočtový rok. 

(3) Žiadosť musí obsahovať: 

a) základné identifikačné údaje o žiadateľovi,  

b) doklad o akreditácii u akreditovaných subjektov,  

c) popis obsahu činnosti žiadateľa a miesto poskytovania opatrení,  

d) finančný rozpočet činnosti žiadateľa súvisiaci s obdobím, na ktorý by mal byť príspevok 

poskytnutý,  

e) požadovanú výšku finančného príspevku,  

f) rozpis zdrojov financovania subjektu.  

(4) Žiadosť prerokuje príslušná komisia pri Mestskom zastupiteľstve v Krompachoch a výšku 

finančného príspevku odporučí na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Krompachoch 

ako súčasť rozpočtu na nasledujúci rok.  

(5) Finančný príspevok je možné poskytnúť v súlade s výškou finančných prostriedkov 

schválených v rozpočte mesta. Bližšie podmienky použitia a spôsobu nakladania 

s poskytnutým príspevkom upraví osobitná zmluva. 

(6) Poskytnutý finančný príspevok  v zmysle tohto článku je žiadateľ povinný použiť 

najneskôr do 30.12. príslušného kalendárneho roka. 

 

Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 

(1) Mesto Krompachy si vyhradzuje právo na kontrolu využitia poskytnutých finančných 

prostriedkov. 

(2) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch uznesením 

č. 18/E.2 dňa 6. mája 2020 a nadobúda účinnosť  pätnástym dňom od jeho vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta. 

(3) Dňom účinnosti tohto nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy 

č. 6/2011 o poskytovaní finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately.  

 

 

Ing. Iveta Rušinová  

  primátorka mesta 

                                                             
8 § 77, § 88 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. 


