Názov materiálu : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. /2019
o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

OZNAM
V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Mesto Bardejov dňa 15.03.2019 zverejňuje návrh na
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č.
/2019 o postupe pri
poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately
Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začína plynúť desaťdňová lehota,
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k
návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu Mesto Bardejov, Radničné
námestie 16, 085 01 Bardejov, písomne do podateľne MsÚ Bardejov,
elektronicky na emailovú adresu: socialne@bardejov.sk alebo ústne do
zápisnice na oddelení sociálnom MsÚ Bardejov. Pripomienkou možno v
lehote do 20.11.2019 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 nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené
(§ 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.).

Dôvodová správa
Legislatívne zmeny zákona č.305/2005 Z.z.o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priniesli nové povinnosti obce
v tejto oblasti. Obec podľa tohto zákona vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch
psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb,
spolupracuje s orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a so zariadením pri
vykonávaní odbornej metódy, spolupôsobí pri výkone výchovných opatrení uložených súdom alebo
orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pri pomoci deťom, pre ktoré orgán
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonáva sociálnu kuratelu, a podieľa sa na
spracovaní a plnení plánu sociálnej práce s dieťaťom, pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa.
Poskytuje rodičovi dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, príspevok na dopravu do
zariadenia, - 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, 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, - finančný príspevok podľa §69, utvára
podmienky na prácu s komunitou, kontroluje úroveň vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately u subjektov. Ktorým poskytuje finančný príspevok, atď.
Predkladaný návrh upravuje legislatívne povinnosti mesta v oblasti sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately.
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
obec môže poskytovať príspevok na dopravu – Č1.IV.
Mladému dospelému obec poskytuje jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa
mladého dospelého, a to na zabezpečenie bývania, vecí súvisiacich s bývaním a prípravy na povolanie
mladého dospelého. Príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého poskytuje iba
raz – Č1.V.
Obec môže zabezpečovať svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č.305/2005 Z.z.o
sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov aj prostredníctvom zmluvného akreditovaného subjektu. Obec môže poskytovať
akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa §71 ods.
1 písm. e finančný príspevok na vykonávanie opatrení podľa tohto zákona Č1. VI.
Účinnosťou tohto VZN sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 70/2006 o úprave
podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa.
Dopad na rozpočet – zvýšenie výdavkovej časti/ročne:
-

príspevok na dopravu za účelom úpravy rodinných pomerov 1000 €

-

príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého pri návrate z DD 3000 €

-

príspevok akreditovaným subjektom na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany 3000 €

Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie dňa 04.11.2019.

Mesto Bardejov

Všeobecne záväzné nariadenie
mesta Bardejov č. /2019
o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. ...... o postupe pri poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Mesto Bardejov v zmysle § 4 ods. 3 písm. p) a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie na vykonávanie niektorých ustanovení zákona o postupe pri poskytovaní finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „
všeobecné záväzné nariadenie“ alebo „VZN“).
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
Čl. I
Základné ustanovenia
1.Týmto nariadením sa upravujú podmienky poskytovania finančných príspevkov poskytovaných
Mestom Bardejov na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zmysle
zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
a) príspevok na dopravu,
b) jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého,
c) príspevku akreditovanému subjektu.
Čl. II
Vymedzenie základných pojmov
1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie1 :
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa
medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo
opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa
a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej
sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba2.
3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len ako „SPODaSK“) sa
vykonávajú v:
a) prirodzenom rodinnom prostredí,
b) náhradnom rodinnom prostredí,
c) otvorenom prostrední,
d) a prostredí otvorenom a usporiadanom na výkon opatrení.
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§ 1 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
2
§ 1 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení

4. Centrum pre deti a rodiny je zariadenie zriadené na účel vykonávania:
a) opatrení dočasne nahrádzajúcich dieťaťu jeho prirodzené rodinné prostredie alebo náhradné rodinné
prostredie na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, o nariadení neodkladného
opatrenia alebo o uložení výchovného opatrenia (ďalej len „pobytové opatrenie súdu“),
b) výchovných opatrení podľa § 12 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výchovných opatrení,
ktorými je uložená povinnosť podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému
poradenstvu, povinností uložených na zabezpečenie účelu výchovného opatrenia podľa osobitného
predpisu alebo neodkladných opatrení, ktorými je uložená takáto povinnosť (ďalej len „ambulantné
výchovné opatrenie“),
c) opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania:
1. krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí,
2. porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov
v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v
medziľudských vzťahoch,
d) špecializovaného programu na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií
dieťaťa, ktoré je obeťou trestného činu obchodovania s ľuďmi, dieťaťa týraného alebo sexuálne
zneužívaného alebo na vykonávanie opatrení na overenie miery ohrozenia dieťaťa týraním, sexuálnym
zneužívaním alebo inými činmi ohrozujúcimi jeho život, zdravie priaznivý psychický vývin, fyzický
vývin alebo sociálny vývin
e) a resocializačného programu na podporu sociálneho začlenenia dieťaťa alebo plnoletej fyzickej osoby
závislých od alkoholu, drog alebo patologického hráčstva.
Čl. III
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1. Mesto Bardejov vyčlení vo svojom rozpočte finančné prostriedky na poskytovanie finančných
príspevkov na vykonávanie opatrení SPODaSK pri dodržaní podmienok stanovených týmto VZN.
DRUHÁ ČASŤ
POSKYTOVANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Čl. IV
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 podľa § 49 ods. 1 a § 56 ods. 1 písm. c) zákona
a na podporu úpravy ich rodinných pomerov Mesto Bardejov môže poskytnúť príspevok na dopravu do
centra a z centra, v ktorom je dieťa umiestnené.
2. Oprávneným žiadateľom príspevku na dopravu sú rodičia dieťaťa, alebo osoba, ktorá sa osobne stará
o dieťa a spĺňajú tieto podmienky:
a) majú trvalý pobyt v meste Bardejov
b) nemajú záväzky voči mestu Bardejov
c) príjem rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú
spoločne nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú zákonom č. 601/2003 Z.z. o životnom
minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o životnom minime“) za obdobie
6 mesiacov pred podaním žiadosti
d) predložia písomné vyjadrenie centra pre deti a rodinu, v ktorom je dieťa umiestnené o povolení a
odporučenom rozsahu návštev dieťaťa a o tom, že centrum pre deti a rodinu, ktoré stretnutie odporučí,
vytvorí pre stretnutie podmienky.

3. O poskytnutí príspevku na dopravu rozhoduje primátor mesta Bardejov na základe žiadosti
oprávneného žiadateľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto všeobecne záväzného nariadenia.
Žiadosť oprávneného žiadateľa musí obsahovať:
- meno a priezvisko žiadateľa (oprávnený rodič alebo oprávnená osoba)
- meno a priezvisko dieťaťa umiestneného v centre
- právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
- potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre, vrátane povolenia a odporúčanom rozsahu návštev
dieťaťa
- potvrdenie o pravidelnom plnení súdom stanovenej vyživovacej povinnosti voči dieťaťu
umiestneného v centre
- potvrdenie o príjme žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb žijúcich v spoločnej domácnosti
žiadateľa, za posledných 6 mesiacov pred podaním žiadosti
- potvrdenie k dlhu voči mestu Bardejov (správcovskej spoločnosti, dane a poplatky Mesta Bardejov)
4. V prípade nepredloženia dokumentov, ktoré sú prílohou žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu,
Mestský úrad Bardejov, sociálne oddelenie, požiada oprávneného žiadateľa o doplnenie chýbajúcich
dokumentov do 10 pracovných dní. Po nepredložení chýbajúcich dokumentov v stanovenej lehote,
zaniká žiadateľovi nárok na poskytnutie finančného príspevku.
5. Finančný príspevok na dopravu podlieha súhlasu primátora mesta. Po vydaní súhlasu primátora bude
finančný príspevok na dopravu poskytnutý až po predložení skutočných cestovných nákladov (originály
cestovných lístkov), ktoré boli vynaložené v kalendárnom mesiaci a po predložení písomného
potvrdenia z centra o uskutočnených návštevách oprávnených osôb v čase od vydania súhlasu primátora
mesta. Finančný príspevok je možné poskytnúť oprávnenému žiadateľovi po dobu 6 mesiacov od
vydania súhlasu primátora mesta. Finančný príspevok možno poskytnúť najviac jedenkrát do mesiaca
dvom oprávneným osobám do výšky cestovného lístka autobusom alebo vlakom z Bardejova do a zo
sídla centra, v ktorom je dieťa umiestnené. Po uskutočnenej návšteve v centre v kalendárnom mesiaci
je oprávnený žiadateľ povinný najneskôr do 10 pracovných dní predložiť Mestskému úradu Bardejov,
sociálne oddelenie, preukázateľné skutočné cestovné náklady a písomný doklad z centra o
uskutočnených návštevách. Ak žiadateľ nevyúčtuje cestovné náklady, poskytovanie finančného
príspevku bude zastavené.
6. Finančný príspevok na dopravu bude žiadateľovi vyplatený v hotovosti prostredníctvom pokladne
Mestského úradu v Bardejove, alebo bezhotovostným prevodom na účet oprávneného žiadateľa.
7. Ďalší príspevok na dopravu možno oprávnenému žiadateľovi poskytnúť až po zúčtovaní
predchádzajúceho príspevku.
8. Na poskytnutie finančného príspevku na dopravu nie je právny nárok.
Čl. V
Príspevok na osamostatnenie sa
1. Mesto Bardejov poskytne jednorazový príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladému
dospelému, ktorému vznikol nárok na poskytnutie príspevku od centra podľa § 68 zákona č. 305/2005
Z.z.3, ak:
a) požiada o príspevok do 30 dní po ukončení vykonávania opatrení podľa § 55 ods. 1 zákona č.
305/2005 Z.z.,
b) mal v čase umiestnenia do centra trvalý pobyt na území Mesta Bardejov.

3

§ 69 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

2. Mladý dospelý požiada písomnou žiadosťou, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto všeobecne záväzného
nariadenia, Mestský úrad Bardejov, sociálne oddelenie, o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa.
Spolu so žiadosťou predloží potvrdenie o poskytnutí príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa z centra
a potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti v centre.
Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku musí obsahovať:
- meno a priezvisko žiadateľa
- potvrdenie (rozhodnutie) o výške príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého
poskytnutého centrom
- potvrdenie o skončení ústavnej starostlivosti
- odôvodnenie žiadostí
3. Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého sa poskytuje vo výške 30 % z príspevku centra,
ktorý sa poskytuje v ustanovenej výške4.
4. Mesto Bardejov môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa mladému dospelému:
a) peňažnou formou
b) vecnou formou alebo
c) kombinovanou formou.
5. O poskytnutí príspevku a o spôsobe a forme jeho poskytnutia rozhoduje primátor mesta písomným
rozhodnutím.
6. Príspevok peňažnou formou bude oprávnenému mladému dospelému poskytnutý v hotovosti
prostredníctvom pokladne Mestského úradu v Bardejove, alebo bezhotovostným prevodom na účet
oprávneného mladého dospelého na základe právoplatného rozhodnutia primátora, v ktorom bude
uvedená výška vyplatenia jednorazového finančného príspevku na uľahčenie osamostatnenia sa
mladého dospelého. Mesto Bardejov môže poskytnúť príspevok na osamostatnenie sa vo viacerých
splátkach, plná výška príspevku musí byť poskytnutá najneskôr do šiestich mesiacov od právoplatnosti
rozhodnutia o priznaní príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.
7. Pri konaní o poskytnutí príspevku na osamostatnenie sa aplikuje zákon č. 71/1967 Z. z. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov.
Čl. VI
Príspevok akreditovanému subjektu
1. Mesto Bardejov môže, na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a
na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a obmedzenie a odstraňovanie negatívnych
vplyvov, poskytnúť finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom, a fyzickej osobe
alebo právnickej osobe, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately5.
2. Finančný príspevok akreditovanému subjektu, ktorý nie je centrom a fyzickej osobe alebo právnickej
osobe poskytne Mesto Bardejov na základe písomnej žiadosti podanej najneskôr do 30. apríla na
príslušný rozpočtový rok. Písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, ktorá tvorí prílohu č. 3
k tomuto všeobecne záväznému nariadeniu, na daný rok je potrebné podať prostredníctvom Mestského
úradu Bardejov, oddelenie sociálne.
3. Písomná žiadosť musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a) základné identifikačné údaje o subjekte,
4

Upravuje príslušná vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5
§ 88 ods. 3 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.

b) doklad o akreditácii,
c) popis obsahu činnosti subjektu,
d) finančný rozpočet činnosti subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré má byť finančný príspevok
poskytnutý,
e) požadovanú výšku finančného príspevku,
f) rozpis zdrojov financovania subjektu,
g) projekt, z vymedzením cieľových skupín, metód a foriem práce, s uvedením spôsobu dosiahnutia
cieľa projektu
h) vymedzenie priestoru na realizáciu projektu.
4. Poskytnutý finančný príspevok bude považovaný za ostatnú dotáciu a bude podliehať všeobecne
záväznému nariadeniu o dotáciách.
5. Výška finančného príspevku, podmienky a účel jeho použitia a zároveň podmienky vyúčtovania budú
predmetom zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately.
TRETIA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. VI
Spoločné ustanovenia
1. Mesto Bardejov si vyhradzuje právo na kontrolu využitia ním poskytnutých finančných prostriedkov.
V prípade poskytnutia finančného príspevku akreditovanému subjektu si Mesto Bardejov vyhradzuje
právo kontroly účelnosti jeho využitia.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia
1. Účinnosťou tohto všeobecne záväzného nariadenia sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta
Bardejov č. 70/2006 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy
rodinných pomerov dieťaťa.
2. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie dňa ......................
a zvesený dňa ................................
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Bardejove č. ......./2019 zo dňa
....................... a nadobúda účinnosť ........................

MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Príloha č. 1

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU
v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a VZN č...
A) Žiadateľ
Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/ky:...........................................................................................
Rodné meno:...............................................................................................................................
Dátum narodenia:..........................................................rodinný stav:........................................
Adresa trvalého bydliska:...........................................................................................................
Adresa terajšieho bývania, príp. korešpondenčná adresa:..........................................................
....................................................................................................................................................
Telefonicky kontakt:..................................................... e-mail:.................................................
B) Nezaopatrené dieťa umiestnené v centre
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
C) Ďalšie osoby žijúce so žiadateľom v spoločnej domácnosti
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Vzťah k žiadateľovi

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

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
D) Odôvodnenie žiadosti
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.

V Bardejove, dňa .........................

...........................................
podpis žiadateľa/ky

Povinné prílohy k žiadosti:
1. právoplatné rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
2. potvrdenie o umiestnení dieťaťa v centre, vrátane povolenia a odporúčanom rozsahu
návštev dieťaťa
3. potvrdenie o pravidelnom plnení súdom stanovenej vyživovacej povinnosti voči dieťaťu
umiestneného v centre
4. potvrdenie o výške čistého príjmu žiadateľa a ďalších posudzovaných osôb žijúcich
v spoločnej domácnosti žiadateľa, ktorí nepresiahnu hranicu životného minima stanovenú
zákonom o životnom minime za posledných 6 mesiacov
5. potvrdenie k dlhu voči mestu Bardejov (správcovskej spoločnosti, dane a poplatky Mesta
Bardejov)

Informovanie dotknutej osoby v podmienkach Mesta Bardejov
Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Mesto Bardejov, ako prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, za účelom poskytnutia príspevku na
osamostatnenie sa mladého dospelého.
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje
sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom
verejnej moci ( napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, orgánom činným v trestnom
konaní ak aj orgánom o ktorých to ustanovuje osobitný predpis ). Osobné údaje sa
uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa
osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom,
právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo
na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie
informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov je možne získať na emaily: zodpovedna.osoba@bardejov.sk
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov
má za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti.

V Bardejove dňa: ......................................

.....................................
podpis žiadateľa/ky

Príloha č. 2
Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov
Sociálne oddelenie
Tel. číslo 054/4862 107

Pečiatka podateľne

ŽIADOSŤ
o poskytnutie príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého
( podľa § 69 a§ 100x zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a sociálnej kuratela a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)
Žiadateľ
Meno, priezvisko, titl. žiadateľa/ky:...........................................................................................
Dátum narodenia:........................................................................................................................
Adresa trvalého bydliska:...........................................................................................................
Adresa súčasného pobytu, príp. korešpondenčná adresa:...........................................................
....................................................................................................................................................
Telefonicky kontakt:..................................................... e-mail:..................................................
Úhrada príspevku (platné zakrúžkuj)
1. Hotovosť (prostredníctvom pokladne Mestského úradu Bardejov)
2. Bezhotovostný prevod - číslo účtu IBAN: SK.............................................................
Odôvodnenie žiadosti
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.
V Bardejove, dňa .........................

...........................................
podpis žiadateľa/ky

Povinné prílohy k žiadosti:
1. potvrdenie, resp. rozhodnutie o poskytnutí jednorazového príspevku na
2. uľahčenie osamostatnenia sa mladému vydané centrom pre deti a rodinu.

Informovanie dotknutej osoby v podmienkach Mesta Bardejov
Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Mesto Bardejov, ako prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a
sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, za účelom poskytnutia príspevku na
osamostatnenie sa mladého dospelého.
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa
poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom
verejnej moci ( napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, orgánom činným v trestnom
konaní ak aj orgánom o ktorých to ustanovuje osobitný predpis ). Osobné údaje sa uchovávajú
po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného
zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na
prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie
týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov je možne získať na e-maily:
zodpovedna.osoba@bardejov.sk
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má
za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti.

V Bardejove dňa: ......................................

.....................................
podpis žiadateľa/ky

Príloha č. 3
Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov
Sociálne oddelenie
Tel. číslo 054/4862 107

Pečiatka podateľne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU AKREDITOVANÉMU SUBJEKTU
(PO)
v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a VZN č...
A. Základné identifikačné údaje o subjekte (PO)
Žiadateľ
Obchodné meno:....................................................................................................................
Právna forma: ........................................................................................................................
IČO:.....................................................

DIČ:...............................................................

Bankové spojenie:...................................................................................................................
IBAN: SK................................................................................................................................
Telefón :..................................

Fax:................................

E-mail:.................................

v zastúpení štatutárnym zástupcom:.......................................................................................
Sídlo
Ulica:.......................................................................................................................................
Číslo popisné/orientačné:........................................................................................................
Obec:.......................................................................................................................................
Okres:......................................................................................................................................
PSČ:........................................................................................................................................
Kraj:........................................................................................................................................
B. Požadovaná výška finančného príspevku.............................................................................
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.
V Bardejove, dňa .........................

...........................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti:
1. Doklad o akreditácii
2. Popis obsahu činnosti subjektu
3. Finančný rozpočet subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré má byť finančný príspevok
poskytnutý
4. Rozpis zdrojov financovania subjektu
5. Projekt, z vymedzením cieľových skupín, metód a foriem práce, s uvedením spôsobu
dosiahnutia cieľa projektu
6. Vymedzenie priestoru na realizáciu projektu

Informovanie akreditovaného subjektu v podmienkach Mesta Bardejov
Žiadateľ ako dotknutá PO akreditovaného subjektu v zastúpení štatutárnym zástupcom
berie na vedomie, že Mesto Bardejov, ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na
základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
v znení neskorších predpisov, za účelom poskytnutia príspevku na osamostatnenie sa
mladého dospelého.
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje
sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom
verejnej moci ( napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, orgánom činným v trestnom
konaní ak aj orgánom o ktorých to ustanovuje osobitný predpis ). Osobné údaje sa
uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa
osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom,
právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo
na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie
informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov je možne získať na emaily: zodpovedna.osoba@bardejov.sk
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov
má za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti.

V Bardejove dňa: ......................................

.....................................
podpis žiadateľa

Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie č.16
085 01 Bardejov
Sociálne oddelenie
Tel. číslo 054/4862 107

Pečiatka podateľne

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU AKREDITOVANÉMU SUBJEKTU
(FO)
v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a VZN č...
E) Základné identifikačné údaje o subjekte (FO)
Žiadateľ
Meno a priezvisko, titul:.........................................................................................................
Dátum narodenia:................................................
Štátne občianstvo:...............................................
Bankové spojenie:.................................................
IBAN: SK..............................................................
Telefón :..................................

Fax:................................

E-mail:.................................

Trvalý pobyt
Ulica:......................................................................
Číslo popisné/orientačné:.......................................
Obec:......................................................................
Okres:.....................................................................
PSČ:.......................................................................
Kraj:.......................................................................
F) Požadovaná výška finančného príspevku...............................
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý/á právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.
V Bardejove, dňa .........................

...........................................
podpis žiadateľa

Povinné prílohy k žiadosti:
1. Doklad o akreditácii
2. Popis obsahu činnosti subjektu
3. Finančný rozpočet subjektu súvisiaci s obdobím, na ktoré má byť finančný príspevok
poskytnutý
4. Rozpis zdrojov financovania subjektu
5. Projekt, z vymedzením cieľových skupín, metód a foriem práce, s uvedením spôsobu
dosiahnutia cieľa projektu
6. Vymedzenie priestoru na realizáciu projektu

Informovanie akreditovaného subjektu v podmienkach Mesta Bardejov
Žiadateľ ako dotknutá FO akreditovaného subjektu berie na vedomie, že Mesto Bardejov, ako
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej
ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov, za účelom poskytnutia
príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa
poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom
verejnej moci ( napr. Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, orgánom činným v trestnom
konaní ak aj orgánom o ktorých to ustanovuje osobitný predpis ). Osobné údaje sa uchovávajú
po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného
zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na
opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na
prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie
týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov je možne získať na e-maily:
zodpovedna.osoba@bardejov.sk
Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má
za následok nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti.

V Bardejove dňa: ......................................

.....................................
podpis žiadateľa

