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159/2019
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA TREBIŠOV
o finančnom príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a
sociálnej kurately
Mestské zastupiteľstvo v Trebišove sa podľa ustanovenia § 4 ods. 3 písm. h), § 6 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 Z.z.
o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len ,,zákon“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1. Účelom tohto VZN je stanovenie postupu poskytovania finančného príspevku na dopravu podľa
zákona z rozpočtu mesta Trebišov.
Článok 2
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu
2.1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom, alebo osobou, ktorá sa osobne stará
o dieťa, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c)
zákona a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Trebišov môže poskytnúť finančný
príspevok na dopravu.
2.2. Na poskytovanie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí od
vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte mesta.
2.3. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa bodu 2.1. tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Trebišov,
b) prejavujú skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom, vynaložili
primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov a sociálnych
pomerov tak, aby sa mohli osobne starať o dieťa, čo doložia dokladom od orgánu
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra pre deti a rodiny (ďalej len
,,centrum”), v ktorom je dieťa umiestnené (uvedené doklady nesmú byť staršie ako 2 mesiace),
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c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne podľa osobitného predpisu (zákon o životnom minime), nepresiahnu hranicu
životného minima stanovenú zákonom za obdobie 6 mesiacov pred podaním žiadosti,
d) predložia písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a odporučenom
rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporučí, vytvorí pre stretnutie
podmienky (uvedené doklady nesmú byť staršie ako 2 mesiace).
2.4. Oprávnený žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v bode 2.3. tohto článku, predloží žiadosť,
ktorá tvorí Prílohu č.1 k tomuto VZN a potrebné doklady mestskému úradu, oddeleniu sociálnych
vecí, ktorý prešetrí sociálnu situáciu žiadateľa a odstúpi ju na prejednanie v sociálnej komisii.
2.5. Na návrh oddelenia sociálnych vecí a po doporučení sociálnej komisie, primátor mesta uzatvorí
so žiadateľom zmluvu o poskytnutí príspevku na dopravu.
2.6. Príspevok na dopravu do centra možno poskytnúť pri jednej žiadosti maximálne dvom osobám.
Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi do výšky cestovného lístka tam a späť, na
prostriedky hromadnej dopravy, až po predložení platného cestovného lístka z Trebišova do sídla
centra, v ktorom je dieťa umiestnené, príp. mesta/obce kde má centrum prevádzku pre osoby,
ktoré návštevu vykonajú.
2.7. Tomu istému žiadateľovi sa môže poskytnúť príspevok na dopravu do centra, najskôr po uplynutí
1 mesiaca od poskytnutia predchádzajúceho príspevku na dopravu, maximálne však 3 krát
v kalendárnom roku.
Článok 3
Záverečné a zrušujúce ustanovenia
3.1. VZN schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trebišove na zasadnutí dňa 11.2.2019 uznesením
č. 43/2019.
3.2. VZN nadobúda účinnosť 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa 27.2.2019.
3.3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 76/2007, ktorým sa určuje postup pri
poskytovaní finančných príspevkov mestom Trebišov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.

PhDr. Marek Čižmár, v. r.
primátor
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