Náv rh
dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015
o podmienkach a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
finančného charakteru
Obec Sučany v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a § 64 ods. 2 a § 65 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon") vydáva tento Dodatok č. 1 k
Všeobecne záväznému nariadeniu obce Sučany č. 2/2015 o podmienkach a spôsobe realizácie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru (ďalej len „VZN").
Čl. 1 Predmet dodatku
A. Mení sa znenie ustanovenia § 1 Úvodné ustanovenia na nasledovné znenie:
„Obec Sučany poskytuje príspevok na dopravu. Toto VZN upravuje podmienky poskytovania tohto
príspevku, jeho formu a podrobnosti jeho poskytovania."
B. Mení sa znenie ustanovenia § 2 Príspevok na dopravu na nasledovné znenie:
„1. Obec Sučany poskytne na základe písomnej žiadosti príspevok na dopravu do centra, v ktorom
je dieťa umiestnené, rodičom alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, pre ktoré je vykonávané
pobytové opatrenie súdu podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) Zákona.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku podľa ods. 1 tohto článku sú rodičia dieťaťa alebo osoba,
ktorá sa osobne stará o dieťa, a spĺňajú tieto podmienky:
a/ podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení majú trvalý pobyt v obci Sučany,
b/ prejavujú skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom, a vynaložili primerané
úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových a sociálnych tak, aby sa mohli osobne starať
o dieťa, čo preukážu písomným stanoviskom príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a
kurately a centra, v ktorom je dieťa umiestnené,
c/ poskytnutie príspevku je účelové,
d/ príjem žiadateľa a fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú podľa osobitného
predpisu /zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších prepisov/, nepresiahnu
hranicu životného minima stanovenú zákonom. Do výšky príjmu žiadateľa a osôb posudzovaných
spoločne sa nezapočítavajú finančné prostriedky podľa § 4 ods. 3 zákon č. 601/2003 Z. z. o
životnom minime a výživné, ak si povinný neplní vyživovaciu povinnosť a túto skutočnosť žiadateľ
dokladuje oznámením na polícii, resp. začatí súdneho konania,
e/ predložia do podateľne Obecného úradu obce Sučany (OcÚ):
- písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu, ktorá bude obsahovať osobné údaje
žiadateľa, meno a priezvisko dieťaťa a požadovanú výšku príspevku,
- písomný doklad z centra v ktorom je dieťa umiestnené o návšteve dieťaťa, o povolení a
odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že vytvorí pre stretnutie podmienky,
- doklady o zaplatení cestovného,
- potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
- rozhodnutie o pobytovom opatrení súdu,
- potvrdenie o vykonávaní pobytového opatrenia súdu.
3. V prípade, že žiadosť neobsahuje všetky náležitosti podľa ods. 2 tohto VZN pracovníčka
sociálneho referátu OcÚ vyzve žiadateľa, aby v lehote do 7 dní od doručenia výzvy doplnil
chýbajúce doklady.
4. Ak žiadateľ svoju žiadosť ani na výzvu nedoplní, vzhľadom na nesplnenie podmienok

ustanovených týmto VZN, sa bude žiadosť považovať za neopodstatnenú.
5. O poskytnutí príspevku na dopravu rozhoduje starosta obce vo forme súhlasu na jeho
poskytnutie, a to na základe uznesenia komisie zaoberajúcej sa sociálnou problematikou.
6. Príspevok na dopravu sa vyplatí žiadateľovi vo výške skutočných nákladov na dopravu /autobus,
vlak/ z obce Sučany do sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
7. Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí
od vyčlenených finančných prostriedkov v rozpočte obce.
8. Obec Sučany si vyhradzuje právo na kontrolu využitia poskytovaných finančných prostriedkov.
9. Finančné prostriedky poskytované podľa tohto nariadenia môže obec poskytnúť len žiadateľovi,
ktorý potvrdením preukáže, že nemá záväzky a dlhy voči obci, alebo má dohodnutý splátkový
kalendár na splnenie záväzkov a dlhov a tento splátkový kalendár dodržiava pravidelnými
splátkami."
C. Vypúšťajú sa ustanovenia § 3 Príspevok na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane
bytových pomerov a sociálnych pomerov, § 4 Finančný príspevok na tvorbu úspor a § 5 Spoločné
ustanovenia
D. Ustanovenie § 6 Záverečné ustanovenia sa prečísluje na § 3.

Čl. 2 Záverečné ustanovenie
Obecné zastupiteľstvo v Sučanoch sa uznieslo na vydaní tohto dodatku č. 1 k VZN č. 2/2015 na
svojom zasadnutí dňa................................ uznesením č.............................. a nadobúda účinnosť
dňom .............
Sučany, dňa..............

Ing. Vladimír Plžik
starosta obce

