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Ivan Dunka
starosta obce

Obecné zastupiteľstvo obce Richnava na základe § 64 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a
toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2019
o po dmienkach po skytova nia fina nčného príspev ku
na do p rav u do centra pre det i a ro diny
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
(1) Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia obce (ďalej len „nariadenie“) je upraviť
podmienky poskytovania finančného príspevku na dopravu do centra pre deti a rodiny
obcou (ďalej len „príspevok“) v zmysle ustanovenia § 64 zákona č. 305/2005 Z. z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Žiadateľom o poskytovanie príspevku môžu byť osoby určené v ust. § 64 ods. 2 zákona
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

DRUHÁ ČASŤ
Poskytovanie príspevku
§2
Všeobecné podmienky
(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 úpravy ich
rodinných pomerov môže Obec Richnava poskytnúť finančný príspevok žiadateľovi na
dopravu do centra pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) a z centra, v ktorom je dieťa
umiestnené.
(2) Obec môže poskytnúť príspevok len žiadateľovi, ktorý prejavuje skutočný záujem
o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, a ak vynaložil primerané úsilie na úpravu

svojich rodinných a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa.
Informácie o účelnosti poskytnutého príspevku na dopravu je povinné poskytnúť obci
centrum.
(3) Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňa tieto podmienky

a) má trvalý pobyt v obci Richnava
b) predloží právoplatné Rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti,
c) príjem rodiča alebo osoby, ktoré sa osobne stará o dieťa nepresahuje hranicu životného
minima podľa osobitného predpisu za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadostí,
d) predloží písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení
a odporučenom rozsahu návštev dieťaťa,
e) písomný doklad potvrdený zodpovedným pracovníkom centra, že návšteva bola
uskutočnená.
(4) Žiadosť o príspevok na dopravu, ktorým je rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará
o dieťa, predloží prostredníctvom OcÚ Richnava žiadosť o poskytnutie príspevku do
centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
§3
Žiadosť o poskytnutie príspevku.
(1) Finančný príspevok poskytuje obec na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) presné označenie žiadateľa a dieťaťa
b) uvedenie miesta pobytu dieťaťa v centre
c) uvedenie výšky príjmu v zmysle § 2 ods. 3 písm. c) tohto nariadenia
(2) K žiadosti musí žiadateľ doložiť nasledujúce doklady:
– rodný list dieťaťa,
– rozhodnutie súdu o odňatí dieťaťa zo starostlivosti žiadateľa a umiestnení do centra
– potvrdenie o výške mesačného príjmu
– potvrdenie o návšteve zo zariadenia
– cestovné doklady, potvrdzujúce výšku cestovných nákladov
(3) K žiadosti si obec zabezpečí stanovisko orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnoprávnej kurately dokladajúce, že žiadateľ prejavuje skutočný záujem o úpravu
a zachovanie vzťahov s dieťaťom, a že vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich
rodinných a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa.
(4) O poskytnutí príspevku na základe žiadosti rozhoduje starosta obce.

§4
Výška príspevku a vyplácanie príspevku.
(1) Výška mesačného príspevku predstavuje sumu potrebnú na najkratšiu cestu z miesta
bydliska žiadateľa do miesta pobytu dieťaťa v centre osobným vlakom, alebo autobusom
jedenkrát v mesiaci, maximálne však vo výške cestovných nákladov. Uvedené sa vzťahuje
i na prípad, ak žiadateľ použil na cestu do miesta pobytu dieťaťa v centre osobný
automobil.
(2) Žiadateľ, ktorému bol poskytnutý príspevok je povinný predložiť poskytovateľovi (obci)
najneskôr do 5 dní cestovné doklady preukazujúce využitie príspevku na cestu do centra miesta pobytu dieťaťa.
(3) Poskytnutý príspevok môže žiadateľ použiť len na cestu do centra, v ktorom je umiestené
dieťa, na návštevu ktorého bol príspevok poskytnutý.
(4) V prípade, ak žiadateľ nevyužije poskytnutý príspevok, alebo jeho časť na stanovený účel,
je povinný vrátiť nevyužitú časť príspevku obci bezodkladne.
(5) Obec je oprávnená odňať žiadateľovi príspevok, ak zistí, že žiadateľ prestal spĺňať
niektorú z podmienok uvedených v § 3 tohto nariadenia.
(6) Finančný príspevok na dopravu bude žiadateľovi vyplatený v hotovosti prostredníctvom
pokladne Obce Richnava najneskôr do 30 dní odo dňa predloženia dokladov podľa § 4
ods. 2.
TRETIA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§5
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Richnava dňa
12. 12. 2019.
(2) Zmeny a doplnenia tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Richnava .
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.

V Richnave dňa 12.12.2019.
D u n k a Ivan
starosta obce

