VZN Mesta Svit č. 7/2018

platnosť: od 01.06.2018
účinnosť: od 16.06.2018

Ruší predpis:

VZN č. 3/2006 zo dňa 30.03.2006 v znení Dodatku č. 1/2006 zo dňa 28.09.2006,
Dodatku č. 2/2012 zo dňa 29.03.2012 a Dodatku č. 3/2015 zo dňa 30.04.2015

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Svit
o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately a podmienkach poskytnutia
jednorazovej dávky
č. 7/2018
Mesto Svit na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, podľa
§ 4 ods. 3 písm. p), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a v súlade s § 64, § 69 a § 75 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci
v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov a zákonom č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
vydáva toto
Všeobecne záväzné nariadenie
(ďalej len „VZN“)
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
§1
Základné ustanovenia
VZN upravuje podrobnosti, na základe ktorých Mesto Svit pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti
poskytuje:
a) finančný príspevok 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, t.j. príspevok na dopravu,
b) finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý ukončil pobyt v Centre
pre deti a rodiny,
c) finančný príspevok formou jednorazových dávok.
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Článok 2
§2
Finančný príspevok na dopravu
1.

Ak je to účelné, Mesto môže poskytnúť 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 príspevok na dopravu.

2.

Výška finančného príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny sa môže poskytnúť
preddavkovo vo forme zálohy podľa platných taríf autobusovej a vlakovej dopravy.

3.

Oprávnená osoba, ktorej bol vyplatený finančný príspevok na dopravu, a ktorý bol poskytnutý
preddavkovo vo forme zálohy, je povinná zúčtovať do 5-tich pracovných od ukončenia návštevy
dieťaťa v Centre pre deti a rodinu predložením platných cestovných lístkov.

4.

Podmienky na uplatnenie príspevku:
a) trvalý pobyt rodiča dieťaťa, alebo osoby, ktorá žiada o príspevok na dopravu,
b) rozhodnutie súdu o vykonávaní pobytového opatrenia dieťaťa,
c) potvrdenie o stave hmotnej núdze rodiča, alebo osoby, ktorá žiada o príspevok,
d) písomná žiadosť alebo rodiča, alebo osoby, ktorá žiada o príspevok.

5.

Na poskytnutie finančného príspevku sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

6.

Poskytnutie finančného príspevku na dopravu sa vyznačí v spise a účastníkovi konania sa
namiesto rozhodnutia poskytne plnenie.

§3
Finančný príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého
1.

Mesto je povinné poskytnúť mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie
príspevku podľa § 68 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príspevok na osamostatnenie sa mladého
dospelého vo výške 30 % zo sumy, ktorá mu bola vyplatená pri odchode z Centra pre deti
a rodiny.

2.

Podmienky na uplatnenie príspevku:
a) žiadosť o poskytnutie príspevku podaná do 30 dní od skončenia vykonávania opatrenia,
b) odôvodnenie žiadosti, účel, na ktorý ma byť príspevok poskytnutý,
c) trvalý pobyt na území mesta Svit v čase umiestnenia mladého dospelého do centra,
d) doklad o vyplatení príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého z Centra
pre deti a rodiny.

3.

Príspevok sa poskytuje alebo peňažnou formou alebo vecnou formou alebo kombinovanou
formou. O spôsobe vyplatenia príspevku rozhoduje oddelenie Všeobecnej vnútornej správy
a sociálnych činností.

4.

Na poskytnutie príspevku sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní č. 71/1967 Zb.
v znení neskorších zmien a predpisov.

§4
Jednorazová dávka v hmotnej núdzi
1.

Mesto v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov
poskytuje jednorazovú dávku pre členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi
a to najmä na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov na:
a) nevyhnutné ošatenie,
b) základné vybavenie domácnosti,
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c) zakúpenie školských potrieb,
d) na mimoriadne liečebné náklady.
2.

Podmienky na uplatnenie príspevku:
a) vyplnené tlačivo „Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v HN“,
b) trvalý pobyt v meste Svit,
c) potvrdenie o stave hmotnej núdze,
d) na žiadosti potvrdené údaje, že žiadateľ nemá nedoplatky voči Mestu,
e) riadne plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak je spoločne posudzovanou osobou.

3.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.

4.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac však do výšky trojnásobku sumy životného minima určeného osobitným
predpisom.

5.

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou /dobrovoľnou/ dávkou a na jej poskytnutie
nie je právny nárok.

6. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mesto zo svojho rozpočtu.
7. Mesto pri rozhodovaní skúma sociálnu situáciu žiadateľa ako aj osôb spoločne posudzovaných.
8.

Komisia individuálne posúdi žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a predloží
návrh, na základe ktorého mesto vydá rozhodnutie.

9.

Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.“

§5
Jednorazová dávka sociálnej pomoci
1.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s
občanom spoločne posudzujú, ak sa občan alebo fyzické osoby, ktoré sú s občanom spoločne
posudzované, nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii a výška ich celkového príjmu
nepresahuje trojnásobok životného minima určeného osobitným predpisom. V odôvodnených
prípadoch možno plnenie zabezpečiť aj prostredníctvom sociálnej pracovníčky mesta.

2.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť na úhradu mimoriadnych výdavkov
súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo so vznikom sociálnej udalosti.

3.

Za mimoriadne výdavky pre účely poskytnutia jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa považujú
výdavky najmä na:
a) na úhradu nákladov pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy, t.j. požiaru, záplavy,
víchrice, havarijných situáciách ako aj v iných situáciách, ktoré si vyžadujú osobitnú pomoc.
Pod pojmom situácia vyžadujúca osobitnú pomoc sa rozumie stav, do ktorého sa dostal
občan, rodina dieťa bez vlastného zavinenia,
b) na zabezpečenie pochovania mŕtveho v rámci dôstojnosti a etického cítenia v zmysle § 3, ods.
1 a § 30 ods. 2, zákona č.131/2010 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
c) úhrada nákladov pri úmrtí fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná.

4.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť aj rodine s nezaopatrenými deťmi bez
ohľadu na výšku celkového príjmu rodiny pri narodení:
a) trojčiat a viac detí,
b) dvojčiat opakovane do dvoch rokov.
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5.

Jednorazová dávka sociálnej pomoci je fakultatívnou dávkou sociálnej pomoci mesta a na jej
poskytnutie nie je právny nárok.

6.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných
nákladov, najviac však do výške trojnásobku životného minima určeného osobitným predpisom.

7.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo
kombinovanej.

8.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci poskytuje mesto zo svojho rozpočtu.

9.

Mesto pri rozhodovaní skúma sociálnu situáciu žiadateľa ako aj osôb spoločne posudzovaných.

10. Komisia individuálne posúdi žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a
predloží návrh k schváleniu primátorovi mesta.
11. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa nevzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Článok 3
§6
Prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
1.

Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje MsZ mesta Svit 3/5 väčšinou prítomných poslancov.

2.

Toto VZN bolo vyvesené na pripomienkovanie dňa 14.05.2018 a zvesené dňa 31.05.2018. Toto
VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Svit na svojom zasadnutí dňa 31.05.2018
uznesením č. 68/2018.

3.

Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Svit č. 3/2006 o podmienkach, finančných
príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a
použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí zo dňa 30.03.2006 v znení Dodatku č.
1/2006 zo dňa 28.09.2006, Dodatku č. 2/2012 zo dňa 29.03.2012 a Dodatku č. 3/2015 zo dňa
30.04.2015.

§7
Účinnosť
Toto VZN nadobúda účinnosť 16. júnom 2018.

Vo Svite dňa 01.06.2018

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Doložky :
1. Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na
úradnej tabuli mesta
dňa : 14.05.2018

pečiatka

podpis: .................................
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2. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta
dňa : 01.06.2018

pečiatka

podpis: .................................

3. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta
dňa : 18.06.2018

pečiatka

podpis: .................................

4. Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť
dňa : 16.06.2018

pečiatka

podpis: .................................
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