
Mesto Komárno  

_______________________________________________________ 
  
  
  

Návrh  

  

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo ....../2019  o 
podmienkach poskytovania finan čných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  

  
  
1) Návrh VZN: 

    a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa:                     20.02.2019 

    b) zverejnený na internetovej adrese mesta dňa:          20.02.2019 

    c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa:           20.02.2019 

  

  

2)  Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína  plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej 
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia                       
v písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komarno.sk alebo 
ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Sociálny a správny odbor,  Pevnostný 
rad 3,  945 01 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.  
  

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č.  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení  do (vrátane):   04.03.2019 

  

3)   Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa:  ...................2019 
 



 

Návrh  

Všeobecne záväzného  nariadenie mesta Komárno �.    /2019  o 
podmienkach poskytovania finan�ných príspevkov na vykonávanie opatrení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 

 

Mestské zastupite�stvo v Komárne pod�a § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
SNR �íslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade s § 75 
ods. 1 písm. d) body 1. a 4. zákona �íslo 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí 
a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov               

                      sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 
 

§ 1 

Úvodné ustanovenie 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie (�alej len „VZN“) podrobnejšie upravuje 
podmienky a formu poskytovania finan�ných príspevkov pre ú�ely podpory úpravy rodinných 
pomerov die�a�a a  osamostatnenia sa mladého dospelého a to: 

a) príspevku na dopravu, 
b) príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého. 
 
 

§ 2 

 Príspevok  na dopravu 

(1) Na úpravu a zachovanie vz�ahov medzi die�a�om a rodi�om alebo osobou, ktorá sa 
osobne stará o die�a, pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu pod�a 
osobitného predpisu1, a na podporu úpravy ich rodinných pomerov mesto Komárno 
(�alej len „mesto“) môže rodi�om die�a�a alebo osobe, ktorá sa osobne stará o die�a, 
ktorí sú pod�a osobitného predpisu2 obyvate�mi mesta, poskytnú� príspevok na dopravu 
do centra pre deti a rodiny, v ktorom je die�a umiestnené v súlade s osobitným 
predpisom3.  

 
(2) Na poskytovanie finan�ného príspevku nie je právny nárok a jeho poskytnutie závisí od 

vy�lenených finan�ných prostriedkov v rozpo�te mesta. 
 
(3) Oprávneným žiadate�om príspevku pod�a § 2 sú rodi�ia die�a�a alebo osoba, ktorá sa 

osobne stará o die�a a sp��ajú tieto podmienky: 
a) majú trvalý pobyt v meste Komárno, 
b) prejavujú skuto�ný záujem o úpravu vz�ahov a zachovanie vz�ahov s die�a�om a ak 

vynaložili primerané úsilie na úpravu svojich rodinných pomerov, bytových 
a sociálnych pomerov tak, aby sa mohli osobne stara� o die�a, �o doložia dokladom 
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1
 § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) zákona �. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
2 Zákon Slovenskej národnej rady �. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 
3
 § 64 ods. 2 zákona �. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 



od orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centra  , v ktorom je 
die�a umiestnené, 

c) príjem rodi�ov alebo osoby, ktorá sa osobne stará o die�a a osôb, ktorých príjmy sa 
posudzujú spolo�ne pod�a osobitného predpisu4 nepresiahnu hranicu životného 
minima stanovenú zákonom za obdobie 3 mesiacov pred podaním žiadosti, 

d) žiadate� nemá vo�i mestu ako správcovi dane žiadne nedoplatky na miestnych 
daniach alebo poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. 

 
(4) Súhlas na poskytnutie príspevku na dopravu pre rodi�ov alebo osobu, ktorá sa osobne 

stará  o die�a,  pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu pod�a osobitného 
predpisu5, a umiestnené do centra, vydá na základe žiadosti oprávneného žiadate�a 
(Príloha �. 1 VZN), primátor mesta po splnení podmienok  

(5) Príspevok na dopravu sa poskytuje oprávnenému žiadate�ovi na základe návrhu 
Sociálneho a správneho odboru MsÚ v Komárne (�alej len „Sociálny a správny odbor“) 
preddavkovo do výšky ceny cestovných lístkov  hromadnej dopravy (autobus, vlak II. 
triedy) pre aktuálny po�et osôb, maximálne dve osoby z Komárna do sídla centra, 
v ktorom je die�a umiestnené a spä�. 

 
(6) Lehota na vybavenie žiadosti je jeden kalendárny mesiac odo d�a podania úplnej 

žiadosti. 
 
(7) Žiadate� je povinný do 15 pracovných dní po vykonaní návštevy vyú�tova� na 

Sociálnom a správnom odbore skuto�ný výdavok za cestovné náklady. K vyú�tovaniu 
je potrebné predloži�:  

a) originál cestovných lístkov, 
b) potvrdenie centra, v ktorom je die�a umiestnené o zrealizovaní návštevy die�a�a 

(Príloha �. 2 VZN). 
 
(8) Rozdiel medzi preddavkom na dopravu a skuto�ným výdavkom (cena použitých 

cestovných lístkov) je žiadate� povinný vráti� do pokladne MsÚ v Komárne najneskôr do 
3 pracovných dní odo d�a vyú�tovania v zmysle predchádzajúceho odseku. 

 
(9) O príspevok na dopravu v zmysle tohto VZN je možné žiada� iba raz štvr�ro�ne. 

Podmienkou opätovného poskytnutia príspevku na dopravu pre toho istého žiadate�a je 
riadne vyú�tovanie už poskytnutého príspevku v zmysle § 2 ods. 7 a 8 VZN. 
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4
 Zákon �. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 
5
 § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) zákona �. 305/2005 Z.z.  



 
 
                                             § 3 

Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého 
 

(1) Mesto Komárno poskytne mladému dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie 
príspevku pod�a osobitného predpisu 6 príspevok na  osamostatnenie vo výške 30% 
z 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené die�a v zmysle osobitného 
predpisu7. 

 
(2)  Oprávneným žiadate�om príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého je 

mladý dospelý, ktorý sp��a nasledujúce podmienky: 

a) mal trvalý pobyt na území mesta Komárno v �ase jeho umiestnenia do centra, 
b) o príspevok  požiada do 30 dní po skon�ení vykonávania opatrení v zmysle 

osobitného predpisu8 
c) nebol mu poskytovaný príspevok na tvorbu úspor die�a�a.9 
 

(3)  Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého mesto Komárno poskytuje: 
(a) pe�ažnou formou 
(b) vecnou formou 
(c) kombinovanou formou. 

       
(4)  Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého Mesto Komárno poskytnú� aj 

v splátkach, pri�om plná výška príspevku musí by� poskytnutá najneskôr do šiestich 
mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia. 

 
(5) Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého mesto poskytuje iba raz pre tú 

istú osobu mladého dospelého. 
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6
 § 68 zákona �. 305/2005 Z.z. 

7
 Zákon �. 601/2003 Z.z. 

8
 § 55 ods. 1 zákona �. 305/2005 Z.z. 

9
 § 100x ods. 3 zákona �. 305/2005 Z.z. 



§ 4 
Závere�né ustanovenia 

 
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského 

zastupite�stva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona �. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov.  

(2)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupite�stvo v Komárne 
d�a........................... 

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda ú�innos� d�om 01.04.2019 

(4) D�om nadobudnutia ú�innosti tohto VZN sa zrušuje VZN mesta Komárno �.1/2009 
o poskytovaní finan�ných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately.        

 

 
Komárno, d�a ........................ 

 

Mgr. Béla Keszegh 
     primátor mesta 

 

Vyvesené na ÚT :   .......................................... 

Zvesené z ÚT:        .......................................... 
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Príloha �. 1  
k Všeobecne záväznému nariadeniu �.  /2019  

Žiados� o poskytnutie príspevku na dopravu  

  Meno, priezvisko, titul žiadate�a:  ................................................................................  

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

Adresa trvalého 
pobytu:  ....................................................................................................  

    

pod�a § 2 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Komárno �.  /2019 o poskytovaní 
finan�ných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately  žiadam o poskytnutie príspevku na dopravu do centra, v ktorom je die�a 
umiestnené za ú�elom osobného stretnutia s die�a�om: 

Meno a priezvisko 
die�a�a:  ................................................................................................  

Dátum narodenia 
die�a�a:  ................................................................................................  

 pre ktoré je vykonávané pobytové opatrenie súdu v zariadení: 

Názov centra pre deti a 
rodiny .................................................................................................  

Adresa centra pre deti 
a rodiny .................................................................................................  

  

V Komárne ..................... 

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

podpis oprávnenej osoby 

 Prílohy: 
1. Právoplatné rozhodnutie súdu  
2. Vyjadrenie orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately   
3. Vyjadrenie centra pre deti a rodiny, v ktorom je vykonávané pobytové opatrenie súdu 

o tom, že žiadate� prejavuje skuto�ný záujem o úpravu vz�ahov a zachovanie vz�ahov 
s die�a�om, 



4. Doklad centra pre deti a rodiny, v ktorom je die�a umiestnené, o povolení a odporu�enom 
rozsahu návštev die�a�a a o tom, že centrum, ktoré stretnutie odporu�í, vytvorí pre 
stretnutie podmienky, 

5. Potvrdenie mesta ako správcu dane pod�a § 2 ods. 3 písm. d) VZN 
  



 

Príloha �. 2  

k Všeobecne záväznému nariadeniu �. /2019  

Potvrdenie o osobnom stretnutí 

  

Za ú�elom poskytnutia príspevku na dopravu potvrdzujeme, že oprávnený žiadate�: 

Meno, priezvisko, 
titul:  ...................................................................................................  

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

Adresa trvalého 
pobytu:  ...................................................................................................  

  

sa d�a  ...................................  osobne stretol s die�a�om, 

  

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

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

  

ktoré bolo  pobytovým opatrením súdu umiestnené v centre: 

  

Názov centra pre deti a 
rodiny .................................................................................................  

Adresa centra pre deti 
a rodiny .................................................................................................  

 

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

miesto a dátum  meno, priezvisko, funkcia a podpis 
zodpovedného zamestnanca  a pe�iatka centra 
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