
 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitry č. 1/2005 
o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v znení Dodatku č. 4 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre v súlade s § 6 a § 11, ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej 

národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti 

na § 75 zákona č . 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

sa uznieslo na vydaní 

 

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 1/2005 o poskytovaní finančných 

príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

 

 

§ 1 

Základné ustanovenia 

 

Všeobecne záväzným nariadením Mesta Nitry č. 1/2005 (ďalej len VZN) sa upravujú 

podmienky poskytovania finančných príspevkov: 

a) na dopravu, 

b) na osamostatnenie sa mladého dospelého, 

c) akreditovanému  subjektu a  fyzickej  a  právnickej osobe  podľa  § 71 ods. 1 písm. d)  

a e) na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí 

a sociálnej kuratele. 

 

 

 

§ 2 

Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu 

 

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

osobne stará o dieťa (ďalej len „oprávnený žiadateľ“), pre ktoré je centrom pre deti a rodiny 

(ďalej len „centrum“) vykonávané pobytové opatrenie na základe rozhodnutia súdu              

a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Nitra môže poskytnúť príspevok          

na dopravu do centra, v ktorom je dieťa umiestnené. 

1) Oprávnený žiadateľ príspevku podľa § 2 musí spĺňať tieto podmienky: 

a) má trvalý pobyt v meste Nitra, 

b) prejavuje skutočný záujem o úpravu vzťahov a zachovanie vzťahov s dieťaťom           

a vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových pomerov    

a sociálnych pomerov tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom         

od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra, v ktorom je dieťa 

umiestnené, 

c) predloží 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, 

d) predloží doklad o tom, že ide o osobu v hmotnej núdzi alebo jeho príjem a príjem 

členov domácnosti nepresiahol hranicu životného minima. 

2) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre oprávneného žiadateľa, ktorému bolo 

dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu a umiestnené do centra vydá na obdobie 

šiestich mesiacov na základe žiadosti oprávneného žiadateľa primátor mesta Nitry. 

 



3) Príspevok sa poskytne oprávnenému žiadateľovi formou finančnej náhrady v plnej výške 

ceny cestovného lístka (autobus, vlak) z Nitry do sídla centra a späť pre aktuálny počet osôb 

(maximálne dve osoby). 

4) Príspevok sa môže poskytnúť v období do 1 roka od umiestnenia dieťaťa do centra. 

5) Na poskytnutie finančného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí             

od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte Mesta. 

 

 

 

§ 3 
 

Postup pri poskytovaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 

 

1) Mesto  Nitra   poskytne   príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého vo výške 30% 

z jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, ktorý bol 

mladému dospelému poskytnutý pri odchode z centra.  

 

2) Oprávnený žiadateľ príspevku podľa § 3 je mladý dospelý, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) o príspevok požiada do 30 dní po skončení vykonávania pobytového opatrenia      

v centre, 

b) mal trvalý pobyt na území obce v čase jeho umiestnenia do centra, 

c) vznikol mu nárok a bol mu centrom poskytnutý jednorazový príspevok na uľahčenie 

osamostatnenia sa mladého dospelého pri odchode z centra, 

d) nebol mu poskytovaný príspevok na tvorbu úspor dieťaťa podľa zákona                     
č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. marca 2018.  
 

3) Mladý dospelý požiada Mesto Nitra prostredníctvom odboru sociálnych služieb o poskytnutie 

príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. 

 

4) Mesto Nitra vydá rozhodnutie o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa mladého 

dospelého, v ktorom určí akou formou príspevok poskytne a tiež môže rozhodnúť, že bude 

poskytnutý vo viacerých splátkach.       

 

 

 

§ 4 
 

Zrušený od 12.07.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 5 

Postup pri poskytovaní príspevku akreditovaným subjektom 

 

1) Mesto Nitra môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej 

osobe alebo právnickej osobe, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí        

a sociálnej kurately f inančný príspevok na vykonávanie opatrení, ak o to akreditovaný 

subjekt požiada. 

2) Prioritou Mesta Nitra sú opatrenia smerujúce k úprave a obnove rodinných pomerov 

(sanácia) v zmysle §10 a §11 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí          

a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3) Podmienky poskytovania finančného príspevku subjektom podľa § 5 ods. 1                  

na nasledujúci rozpočtový rok oznámi Mesto Nitra najneskôr do 30. apríla. 

4) Akreditovaný subjekt, ktorý vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately môže do 30. júna kalendárneho roka požiadať mesto o poskytnutie finančného 

príspevku na ďalší rozpočtový rok. 

5) Žiadosť musí obsahovať: 

a) základné identifikačné údaje o subjekte 

b) doklad o akreditácii 

c) popis projektu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

pre obyvateľov mesta Nitry 

d) celkový rozpočet projektu 

e) špecifikácia požadovanej výšky finančného príspevku od mesta 

f) špecifikácia ďalších zdrojov financovania rozpočtu projektu 

6) Fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí     

a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine v zmysle §10 

zákona č. 305/2005 Z. z., ku ktorým nie je potrebná akreditácia môže požiadať o finančný 

príspevok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2001 o poskytovaní dotácií       

z rozpočtu mesta Nitry. 

 

 

 

§ 6 
 

Zrušený od 12.07.2018 

 

 

 

§ 7 

Kontrolná činnosť 
 

Kontrolu nad dodržiavaním tohto Všeobecne záväzného nariadenia vykonáva: 

a) Útvar hlavného kontrolóra 

b) Komisia MZ pre sociálne veci, bytové otázky a zdravotníctvo 

c) Vedúci Odboru sociálnych služieb Mestského úradu v Nitre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 15.12.2005 

a VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 3.1.2006  

Na vydaní Dodatku č. 1 k VZN č. 1/2005 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo         

dňa 26.10.2006 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

MsÚ v Nitre, t. j. 14.11.2006. 

Na vydaní Dodatku č. 2 k VZN č. 1/2005 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 

dňa 25.6.2009 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 

MsÚ v Nitre, t. j. 21.7.2009. 

Na vydaní Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2005 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 

dňa 22.10.2015 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli MsÚ v Nitre, t. j. 13.11.2015. 

Na vydaní Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2005 sa Mestské zastupiteľstvo v Nitre uznieslo 

dňa 21.06.2018 a tento dodatok nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej 

tabuli mesta Nitry, t. j. 12.07.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Jozef Dvonč Ľubomír Martinka 

primátor prednosta 

mesta Nitry Mestského úradu v Nitre 

 
 


