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Návrh uznesenia 

 
 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

po prerokovaní 

 

 

 

A)                                                            schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   zo dňa 

.............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

 

B)                                                                 žiada   

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   zo 

dňa .............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

 

2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.   

 

 

Termín: po podpise uznesenia 
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Dôvodová správa 

 

 

Dňom 01.01.2019 vstúpila do platnosti novela zákona č. 305/2005  Z. z. 

o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o sociálnej kuratele“). Mestská časť Bratislava-Vrakuňa mala prijaté a platné 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 5/2009 zo dňa 23.06.2009 

o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „VZN“).  

Z dôvodu novely zákona o sociálnej kuratele bolo potrebné vyššie uvedené platné 

všeobecne záväzné nariadenie zrušiť a prijať zmenené všeobecne záväzné nariadenie. 

V pôvodnom VZN mestská časť poskytovala finančné príspevku na: 

a) dopravu 

b) úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa 

c) tvorbu úspor dieťaťa 

d) vykonávanie opatrení podľa osobitného zákona 

 

Podľa § 75 ods. 1, písm. d)  zákona o sociálnej kuratele – „Pôsobnosť obce“ obec poskytuje: 

 

1. rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do 

zariadenia,  

2. informácie fyzickej osobe, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, na 

podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu žiadateľov a o subjektoch vykonávajúcich 

prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť, 

3. štatistické údaje z oblasti výkonu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately štátnym 

orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na účely spracovania 

štatistických zisťovaní a administratívnych zdrojov, 

4. finančný príspevok podľa § 69 (príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého). 

  

Podľa § 88 ods. 3 obec môže poskytovať akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a 

fyzickej osobe alebo právnickej osobe finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto 

zákona. 
 

VZN upravuje podmienky poskytovania: 

a) príspevku na dopravu 

b) príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého 

c) príspevok akreditovanému subjektu  

 

Financovanie týchto opatrení vykonáva a zabezpečuje mestská časť zo svojho rozpočtu. 

 

Vyhodnotenie pripomienok: 

 

Dňa 24.01.2019 mestská časť Bratislava-Vrakuňa v zmysle § § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 

Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnila návrh vyššie uvedeného VZN 

jeho vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle mestskej časti. V čase zákonnej lehoty, t.j. 

do 07.02.2019, na uplatňovanie pripomienok k návrhu VZN fyzickými a právnickými osobami 

neboli zo strany týchto osôb uplatnené pripomienky k návrhu VZN. 
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Uznesenia/stanoviská komisií 

 

 

 

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a sociálne veci zo dňa 28.01.2019: 

Uznesenie  č. 13/2019 zo dňa 28.01.2019 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ......../2019 

zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Komisia pre kultúru, školstvo, šport a sociálne veci po prerokovaní odporúča Miestnemu 

zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

A)              schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019 zo dňa .............. 

o  podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  

B/      požiadať     

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   

zo dňa .............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.   

 

Hlasovanie: ZA:    6   / PROTI:   0   /  ZDRŽAL SA:  0    

 

 

 

Komisia výstavby, územného rozvoja, životného prostredia a dopravy zo dňa 30.01.2019: 

Komisia VÚRŽPaD po prerokovaní navrhuje MZ: 

A) schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   zo dňa 

.............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

B) a navrhuje žiadať   

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   

zo dňa .............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.   

 

Hlasovanie:  5 : 0 : 0 

Uznesenie prijaté 
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Komisia Mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna zo 

dňa 04.02.2019: 

Uznesenie č. 4/2019 zo dňa 04.02.2019 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava–Vrakuňa č. ......../2019   

zo dňa .............. o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

Komisia mandátová, verejného poriadku, ochrany verejného záujmu a legislatívna odporúča 

Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa  

A/                                                            schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   zo dňa 

.............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

B/                                                            požiadať   

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   zo 

dňa .............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.   

T: po podpise uznesenia 

 

Hlasovanie: ZA: 2  / PROTI:  0   /  ZDRŽAL SA:   0   

 

 

 

Komisia finančná a podnikateľská zo dňa 04.02.2019 

Uznesenie č. 3/2019 zo dňa 04.02.2019: 

Návrh VZN o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

Komisia finančná a podnikateľská po prerokovaní odporúča Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa 

A)                                                                       schváliť 

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. ......../2019   zo dňa 

.............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

B)                                                                        požiadať  

JUDr. Ing. Martina Kuruca, starostu 

1. vyhlásiť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

......../2019   zo dňa .............. o   podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na 

vykonávanie opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

2. zverejniť spôsobom obvyklým po schválení Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 

Bratislava-Vrakuňa.   

                                                                                                              T: po podpise uznesenia 

 

Počet prítomných: 5 

Hlasovanie:                                                  

ZA:  5                PROTI:   0            ZDRŽAL SA:  0 
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Všeobecne záväzné nariadenie 

Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa 

č. ......../2019   zo dňa .............. 
 

 

 o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie 

opatrení  sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Vrakuňa podľa § 15 ods. 2 písm. a) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení   neskorších  predpisov,  v spojitosti s § 6 a § 11 ods. 4, písm. g)  zákona  

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

predpisov a v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) a ods.2, § 69 a 88 ods. 3 zákona  NR SR 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 sociálnej kuratele“) sa uznieslo na 

tomto všeobecne  záväznom  nariadení:     

§ 1 

Úvodné ustanovenia 
 

  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vrakuňa o podmienkach 

poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 

a sociálnej kurately (ďalej len „VZN”) upravuje podmienky poskytovania: 

d) príspevku na dopravu1), 

e) príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 2), 

f) príspevok na vykonávanie opatrení v súlade s príslušným zákonom 3)  
 

§ 2 

Príspevok na dopravu 

 

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 podporu 

úpravy ich rodinných pomerov, môže mestská časť Bratislava – Vrakuňa (ďalej len 

„mestská časť“) poskytnúť finančný príspevok na dopravu do centra a z centra, v ktorom 

je dieťa umiestnené.  

 

 

 

 

 

                                                 
1 § 64 ods. 1, písm. a), ods. 2  zákona o sociálnej kuratele 
2 § 69  zákona o sociálnej kuratele 
3 § 88 ods. 3 zákona o sociálnej kuratele 
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2. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku na dopravu sú rodičia dieťaťa alebo 

osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:  

a) má trvalý pobyt v mestskej časti minimálne 1 rok,  

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

vynaložil primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov a sociálnych 

pomerov 

c)  tak, aby sa mohol osobne starať o dieťa, čo doloží dokladom od orgánu 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra (ďalej len ,,centrum“), v 

ktorom je dieťa umiestnené,  

d) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa 

posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu4) a nepresiahnu hranicu životného 

minima stanovenú zákonom za obdobie 3 mesiacov pred podaním žiadosti,  

e) predloží písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a 

odporučenom rozsahu návštev dieťaťa, o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporučí, 

vytvorí pre stretnutie podmienky a písomný doklad potvrdený zodpovedným 

pracovníkom centra, že návšteva bola uskutočnená,  

f) predloží právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti.  

 

3. Príspevok na dopravu poskytne mestská časť oprávnenej osobe podľa § 2 ods. 2 tohto 

VZN na základe písomnej žiadosti, uvedenej v prílohe č. 1 a potvrdenia o osobnom 

stretnutí, uvedeného v prílohe č. 2, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto VZN. 

Oprávnená osoba podľa odseku 2 je povinná doručiť žiadosť na Miestny úrad Mestskej 

časti Bratislava - Vrakuňa najneskôr do 15 dní odo dňa vykonania cesty.  

 

4. Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe podľa odseku 2 poskytne formou finančnej 

náhrady cestovného lístka na:  

a) prímestský autobus alebo diaľkový autobus,  

b) osobný vlak, zrýchlený vlak alebo rýchlik. 

  

5. Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu vydá  na základe písomnej žiadosti 

oprávnenej osoby podľa odseku 1,  starosta mestskej časti.  

 

6. Príspevok na dopravu sa oprávnenej osobe podľa odseku 1 poskytne v plnej výške ceny 

cestovného lístka na cestu z Bratislavy do centra, v ktorom je dieťa umiestnené a to do 

30 dní odo dňa predloženia písomnej žiadosti. Zodpovedný zamestnanec mestskej časti 

vykoná zúčtovanie príspevku na dopravu  v zmysle prílohy č. 3 tohto VZN.  

  

7. Príspevok na dopravu do centra  sa poskytne najviac štyrikrát v kalendárnom roku  

a maximálne pre dve oprávnené osoby. 

 

8. Príspevok na dopravu sa neposkytuje oprávnenej osobe podľa odseku 2 , ak je dieťa 

umiestnené v centre na území mestskej časti. 

 

9. Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu zo strany mestskej časti nie je právny 

nárok. 

                                                 
4 Zákon č.  601/2003 Z. z. o životnom minime 
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§ 3 

            Príspevok  na  uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého 

 

1. Mestská časť poskytne jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého 

dospelého5) vo  výške 30%  z 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené 

dieťa podľa osobitného predpisu5, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku6) 

podľa zákona o sociálnej kuratele.  

 

2. Oprávnenou  osobou   na príspevok na osamostatnenie mladého dospelého je mladý 

dospelý, ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) trvalý pobyt na území mestskej časti v čase jeho umiestnenia do centra,   

b) vznikol mu nárok na poskytnutie príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého 

dospelého,  

c) príspevok  požiada  najneskôr  do 30 dní po skončení vykonávania opatrení7) 

v zmysle zákona o  sociálnej  kuratele, na základe písomnej žiadosti, ktorá tvorí 

prílohu č. 4 tohto VZN. Prílohou k žiadosti je potvrdenie o poskytnutí príspevku na 

uľahčenie osamostatnenia sa z centra a potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti 

v centre,            

d) nebol  mu  poskytovaný  príspevok  na tvorbu  úspor dieťaťa8)  podľa zákona 

o sociálnej kuratele účinného do 31. marca 2018.  

 

3. Mestská časť môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému:  

a) peňažnou formou  

b) vecnou formou alebo  

c) kombinovanou formou.  

  

4. Mestská časť môže poskytnúť príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého 

dospelého vo viacerých splátkach, plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr 

do šiestich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní jednorazového príspevku 

na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého.  

 

5. O spôsobe a forme poskytnutia príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého 

dospelého, vydá starosta mestskej časti rozhodnutie.9)  

 

6. Pri konaní o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa použije  zákon č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 § 2 písm. b) zákona o sociálnej kuratele 
6 § 68 zákona o sociálnej kuratele 
7 § 55 ods. 1 zákona o sociálnej kuratele 
8 § 100x ods. 3 zákona o sociálnej kuratele 
9 § 69 ods. 3 zákona o sociálnej kuratele 
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§ 4 

 

Príspevok na vykonávanie opatrení 

 

1. Mestská časť  poskytne na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a 

sociálnej kurately a na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a obmedzenie 

a odstraňovanie negatívnych vplyvov, príspevok na vykonávanie opatrení: 

a) akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom10,  

b) fyzickej  osobe  alebo  právnickej  osobe, ktoré  vykonávajú  opatrenia 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratele11.  

 

2.  Príspevok podľa odseku 1 subjektu, fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa  

odseku 1, písm. a) a b) tohto VZN  (ďalej len „subjekt“) poskytne mestská časť na 

základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať: 

a) základné identifikačné údaje príslušnej oprávnenej osoby,  

b) doklad o akreditácii podľa osobitného zákona, ak je žiadateľom akreditovaný 

subjekt alebo doklad o vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba podľa odseku 1, 

písm. b) tohto VZN,  

c) popis obsahu činnosti subjektu,  

d) popis projektu opatrení,  

e) plánovaný finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré má byť 

finančný príspevok poskytnutý,  

f) požadovanú výšku finančného príspevku, 

g) rozpis zdrojov financovania subjektu. 

4. Žiadosť o  príspevok podľa odseku 2 predkladá subjekt do 31.10. príslušného 

kalendárneho roka pre obdobie nasledujúceho kalendárneho roka.  

5. Príspevok podľa odseku 1je možné poskytnúť subjektu v súlade s výškou schválených 

finančných prostriedkov v rozpočte mestskej časti. 

6. Subjekt je povinný použiť poskytnutý príspevok podľa odseku 1 iba v rámci 

rozpočtového obdobia, vždy do 30 dní od poskytnutia   tohto príspevku, najneskôr do 

10. 12. príslušného kalendárneho roka.  

7. Subjekt je povinný  vrátiť nevyčerpaný  príspevok podľa odseku 1 do rozpočtu mestskej 

časti súčasne so zúčtovaním, najneskôr do 15 kalendárnych dní po zúčtovaní. 

K zúčtovaniu  tohto príspevku  subjekt  predloží originál účtovných dokladov k 

nahliadnutiu o použití tohto finančného príspevku. Z predmetných dokladov bude 

vyhotovená fotokópia. Subjekt je povinný príspevok  vrátiť v plnej výške na účet 

mestskej časti ak: 

a) nepredloží vyúčtovanie príspevku v stanovenom termíne  a s predpísanými 

prílohami, 

b) použije príspevok na iný účel, ako je stanovený v zmluve o poskytnutí príspevku, 

c) zanikne, preruší alebo ukončí svoju činnosť, resp. nevykonáva žiadnu činnosť, 

d) projekt alebo akcia, na ktoré bol príspevok poskytnutý sú zrušené, 

e) v žiadosti o poskytnutie príspevku  alebo jej prílohách uviedol nepravdivé 

informácie,  

f) neumožnil alebo zmaril vykonanie kontroly 

                                                 
10 § 88 ods. 3 zákona o sociálnych službách 
11 § 71 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnych službách 
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§ 5  

Zrušovacie ustanovenia 

 

Týmto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – 

Vrakuňa č. 5/2009  zo dňa 23. 6. 2009 o bližších podmienkach poskytovania finančných 

prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Vrakuňa sa uznieslo na vydaní tohto 

VZN na svojom zasadnutí dňa 19.02.2019 uznesením č. ..................  

 

 

 

§ 7 

Účinnosť 

 

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom   06.03.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     JUDr. Ing. Martin   K u r u c  

           starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené uznesením Miestneho zastupiteľstva pri mestskej časti Bratislava-Vrakuňa č. 

.............................. dňa 19.02.2019 

Vyvesené dňa: 20.02.2019. 

Zvesené dňa: 06.03.2019 
 

 
Prílohy:  

1. Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu 

2. Potvrdenie o osobnom stretnutí 

3. Zúčtovanie poskytnutého príspevku na dopravu 

4. Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého  
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Príloha č. 1 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Vrakuňa   

č. ...../2019 zo dňa ........... 

o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na dopravu 
 

 

Meno a priezvisko žiadateľa................................................................................tel. č. ........................................... 

 

Trvalý pobyt .............................................................................................od ................ ............................................. 

 

Dátum narodenia: ............................................................................................................ ........................................... 

 

Zamestnávateľ/evidencia na ÚPSVaR ....................................................................................................................... 

 

Čistý mesačný príjem ........................................................................................................ ......................................... 

 

Bytové pomery žiadateľa/druh bytu, výška nájmu/.............................................................................. ...................... 

 

Mám – nemám dlh na nájomnom, ak áno akú sumu: ................................................................................................. 

 

Poberám dôchodok vo výške ................................................................................................... ................................... 

 

Poberám podporu v nezamestnanosti vo výške ..................................................................................... ..................... 

 

Poberám dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR vo výške ......................................................................... ..................... 

 

Meno a priezvisko partnera/manžel, manželka, druh/................................................................tel. č. ................ 

 

Trvalý pobyt ................................................................................ ..........od ................................................................ 

 

Dátum narodenia: ............................................................................................................ ........................................... 

 

Zamestnávateľ/evidencia na ÚPSVaR od: ........................................................................................... ...................... 

 

Čistý mesačný príjem ......................................................................................... ........................................................ 

 

Poberám dôchodok vo výške ................................................................................................... ................................... 

 

Poberám podporu v nezamestnanosti vo výške ................................................................................... ....................... 

 

Poberám dávku v hmotnej núdzi z ÚPSVaR vo výške............................................................................................... 

 

Výživné na deti .......................................................€ Číslo rozsudku ....................................................................... 

 

Nezaopatrené deti, na ktoré žiadateľ požaduje príspevok na dopravu: 

 

Meno a priezvisko                                  Dátum narodenia                                            Adresa centra dieťaťa                       

 

1............................................................................................................................ ....................................................... 

 

2...................................................................................................................................................................................  

 

3............................................................................................................................ ....................................................... 
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Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti 

 

Meno a priezvisko                          Dátum narodenia                 Vzťah k žiadateľovi                          Výška príjmu              

 

1......................................................................................................................................... .......................................... 

 

2................................................................................................................................................................................... 

 

3............................................................................................................................ ....................................................... 

 

4............................................................................................................................ ....................................................... 

Zdôvodnenie žiadosti: 

 

             

 

 

 
 

 

 

 

 

Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu živnosť, ani nemám iný príjem. Údaje v žiadosti sú pravdivé a neprávom 

prijatý príspevok som povinný/povinná vrátiť. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov 

 

V Bratislave dňa............................                   .........................................

                                        podpis žiadateľa 
Povinné prílohy žiadosti: 

1.  Potvrdenie o výške príjmu žiadateľa a ostatných spoluposudzovaných osôb za posledné  3 mesiace  

2.  Písomný doklad z centra, v ktorom je dieťa umiestnené o  povolení a odporúčanom  rozsahu návštev dieťaťa  

3.  U nezamestnaných doklad o evidencii na ÚPSVaR (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny) 

 

                                                                     

Výpočet sociálnej odkázanosti (vyplní úrad): 

 

Príjem všetkých posudzovaných osôb: Výška spolu v € 

Mzda  

Dávka v hmotnej núdzi  

Podpora  v nezamestnanosti  

Rodičovský príspevok  

Prídavok na dieťa  

Výživné  

SPOLU:  

Odkázanosť:  

Počet členov rodiny  

Životné minimum  

ROZDIEL príjmu a životného minima.  

Príspevok na dopravu poskytnutý vo výške  

 

Údaje overil a výpočet uskutočnil zodpovedný zamestnanec (meno a priezvisko) ..................... 

Dôvod neposkytnutia príspevku na dopravu: ............................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

V Bratislave, dňa ..............................           ............................ 

                                                        podpis 
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Príloha č. 2 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa   

č. ...../2019 zo dňa ............ 

o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

Potvrdenie o osobnom stretnutí 
 

Za účelom poskytnutia príspevku na dopravu potvrdzujeme, že oprávnená osoba: 

 

Meno a priezvisko:____________________________________________________________ 

 

Dátum narodenia:_____________________________________________________________ 

 

Adresa trvalého pobytu:________________________________________________________  

 

Vzťah k dieťaťu: _____________________________________________________________ 

 

Meno a priezvisko: ___________________________________________________________ 

 

Dátum narodenia: ____________________________________________________________ 

 

Adresa trvalého pobytu: _______________________________________________________ 

 

Vzťah k dieťaťu: _____________________________________________________________ 

 

sa dňa ____________________________osobne stretla/li s dieťaťom:  

 

 

Meno a priezvisko: ___________________________________________________________ 

 

Dátum narodenia: ____________________________________________________________ 

 

ktoré bolo rozhodnutím súdu odňaté zo starostlivosti oprávnenej osoby a umiestnené v centre: 

 

Názov a adresa centra: ________________________________________________________ 

 

Meno, priezvisko a funkcia zodpovedného zamestnanca: _____________________________ 

 

Odporúčaný rozsah návštev dieťaťa: ___________________________________________ 

 

 Potvrdenie o vytvorení podmienok pre stretnutie:  Áno/Nie 

 

 

 

 

 

 

______________________________       ___________________________ 

miesto a dátum    podpis zodpovedného zamestnanca centra  

a pečiatka 
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Príloha č. 3 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa   

č. ...../2019 zo dňa ........... 

o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 

 

Zúčtovanie poskytnutého príspevku na dopravu  
 

 

 

 
Príjemca príspevku na dopravu – meno a priezvisko 

dát. nar., adresa trvalého pobytu 

 

 

Evidenčné číslo písomného súhlasu starostu: 

 

 

Meno a priezvisko detí, ktoré sú umiestnené v detskom 

domove 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

Názov a adresa centra, v ktorom je dieťa umiestnené 

 

 

 

 

                                                                                    

Poskytnutý príspevok 

 
Skutočné výdavky 

Príspevok na dopravu poskytnutý mestskou časťou 

Bratislava – Vrakuňa 

 

 ............................€ 

 

Cena cestovného 

 

 

 ................................€ 

Príjmy spolu v €: 

 

 

Výdavky spolu v €: 

 

 

Miesto na nalepenie cestovných lístkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum zúčtovania...................................    ..................................................................... 

         Meno a podpis zodpovedného zamestnanca 
Povinné prílohy k zúčtovaniu: 

1. Potvrdenie  centra o uskutočnení návštevy dieťaťa 

2. Originály cestovných lístkov na dopravu do/z centra    
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Príloha č. 4 

k Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava – Vrakuňa   

č. ...../2019 zo dňa ........... 

o podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení  

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
                                                                                                                                    

 

 

 

Žiadosť o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého  
  

          

 

Meno a priezvisko: ..................................................................................................................................... 

  

Dátum narodenia: ......................................................... Rodné číslo: ........................................................ 

  

Adresa trvalého pobytu: ....................................................................................č. OP ............................... 

 

Adresa súčasného pobytu, príp. poštová adresa: ....................................................................................... 

 

Tel. číslo: ......................................................... mail: ................................................................................ 

 

Výška príspevku na osamostatnenie poskytnutého centrom: .................................................................... 

  

  
Prehlasujem, že nevykonávam žiadnu živnosť, ani nemám iný príjem. Údaje v žiadosti sú pravdivé a neprávom 

prijatý príspevok som povinný/povinná vrátiť. 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa ..............................         .............................................. 

                                              Podpis žiadateľa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Povinné prílohy k žiadosti:  

1. Potvrdenie centra o ukončení starostlivosti v centre 

2. Potvrdenie mestskej časti o trvalom pobyte na území mestskej časti v čase umiestnenia do centra  

3. Potvrdenie, resp. rozhodnutie o poskytnutí jednorazového príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladému vydané 

centrom pre deti a rodinu.  


