VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BYTČA
č. 2/2018 z 22.06.2018
o podmienkach poskytovania príspevku na dopravu do Centra pre deti a rodiny
Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe ustanovenia § 11 ods. 4, v súlade s ustanovením §
6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 64 ods.
2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa dňa 21.6.2018 uznieslo na tomto
všeobecne záväznom nariadení :
Článok 1
Úvodné ustanovenie
Toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky poskytovania
príspevku na dopravu (ďalej len „príspevok na dopravu“) do Centra pre deti a rodiny (ďalej len
„Centrum“) v zmysle ustanovenia § 64 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane
detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o SPO“).
Článok 2
Oprávnené osoby
1.

Príspevok na dopravu do Centra možno poskytnúť rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa
osobne stará o dieťa umiestnené do Centra za účelom vykonávania opatrení podľa ustanovenia
§ 45 ods. 1 zákona o SPO pobytovou formou.

2.

Mesto Bytča môže poskytnúť príspevok na dopravu len rodičovi, ktorý
a) má v Meste Bytča trvalý pobyt v čase podania žiadosti,
b) mal trvalý pobyt v Meste Bytča v čase umiestnenia dieťaťa do Centra alebo
c) dieťa umiestnené do Centra malo v Meste Bytča trvalý pobyt v čase umiestnenia do
Centra.
Článok 3
Podmienky poskytovania príspevku na dopravu

1.

Príspevok na dopravu sa poskytuje na základe odôvodnenej písomnej žiadosti oprávnenej
osoby.

2.

Oprávnená osoba je povinná preukázať
a) umiestnenie dieťaťa do Centra,
b) právny vzťah k dieťaťu umiestnenému do Centra,
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c) výšku nákladov na dopravu do Centra prostriedkami verejnej hromadnej dopravy,
d) svoju materiálnu situáciu odôvodňujúcu poskytnutie príspevku na dopravu.
3.

Umiestnenie dieťaťa do Centra sa preukazuje potvrdením Centra o tejto skutočnosti, nie
starším ako jeden kalendárny mesiac.

4.

Právny vzťah k dieťaťu sa preukazuje rodným listom dieťaťa alebo právoplatným rozhodnutím
súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti.

5.

Výška nákladov na dopravu do Centra sa preukazuje najmä cestovnými lístkami verejnej
hromadnej dopravy.

6.

Materiálna situácia rodiča sa preukazuje potvrdením o príjme rodiča a spoločne
posudzovaných osôb podľa osobitného predpisu a čestným vyhlásením o majetkových
pomeroch rodiča.

7.

Príspevok na dopravu možno poskytnúť len oprávnenej osobe, ktorej príjem, vrátane príjmu
spoločne posudzovaných osôb za obdobie šesť kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti
nepresiahne sumu životného minima podľa osobitného predpisu.

8.

Príspevok na dopravu možno opakovane, avšak najskôr po uplynutí jedného mesiaca od
poskytnutia predchádzajúceho príspevku, poskytnúť len tej oprávnenej osobe, ktorá prejavuje
skutočný záujem o dieťa, úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom. Za účelom zisťovania tejto
skutočnosti Mesto Bytča môže požiadať o stanovisko Centrum alebo príslušný orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, a to aj opakovane.

9.

Príspevok na dopravu možno poskytnúť najviac vo výške skutočných nákladov na dopravu
z miesta trvalého pobytu rodiča do sídla Centra a späť prostriedkami verejnej hromadnej
dopravy, bez ohľadu na skutočný spôsob dopravy do Centra a späť.

10. Na poskytnutie príspevku na dopravu nie je právny nárok.
Článok 4
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča č. 5/2013 o úprave podmienok
poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.

Článok 5
Záverečné ustanovenia
1.

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na
úradnej tabuli Mesta Bytča a na internetovej stránke Mesta Bytča dňa 23. mája 2018.
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2.

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Bytča nadobúda účinnosť 15-tym odo dňa vyvesenia
na úradnej tabuli Mesta Bytča.

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta
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